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Povzetek
Naslov: Primerjava slovenskega in angleškega sistema izvrševanja zaporne kazni
Avtorica v magistrskem delu razčleni in primerja postopka izvrševanja zaporne kazni v
slovenskem in angleškem sistemu, tako z vidika zakonske ureditve, kot tudi dejanskega stanja
oz. razmer v zaporih. V obeh pravnih sistemih je področje izvrševanja zaporne kazni pretežno
v upravni pristojnosti; v Sloveniji je organ izvrševanja kazenskih sankcij Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, v Angliji in Walesu pa je to Zaporska služba Njenega
veličanstva. V magistrskem delu je predstavljen postopek sprejema obsojenca v zavod, bivalne
razmere v zaporih, prehrana, oblačila, odpust obsojencev itd. Najpomembnejši cilj zaporne
kazni v obeh sistemih je resocializacija obsojencev, zato se od nastopa kazni z njimi izvajajo
obravnave in aktivnosti, obsojenci imajo možnost opravljati delo ter se izobraževati. Težavi, s
katerima se soočata oba sistema, sta prezasedenost zavodov ter visoka stopnja povratništva.
Obsojenci imajo nekoliko boljše pogoje v slovenskem režimu, saj jim omogoča več pravic in
boljše standarde. Ugodneje je urejen sistem obiskov, obsojenci imajo možnost preživljanja več
časa na prostem, višje higienske standarde, kakovostnejšo prehrano, zunajzavodske ugodnosti
se vštejejo v dolžino prestajanja kazni, bolje pa so zasnovani tudi pogoji glede bivalnih
prostorov. Tudi angleški zapori izvajajo nekaj zelo učinkovitih in zanimivih praks, ki jih v
Sloveniji ne poznamo, in bi jih bilo smiselno prenesti v naš sistem. To so: večji poudarek na
psihološki pomoči novosprejetim obsojencem, večja vloga verskih skupnosti, možnost izbire
med več meniji pri obrokih, možnost komuniciranja z zaporniki preko e-pošte, cenejši klici iz
zaporov, zagotovitev dela večini obsojencem ter nadzor nad obsojenci po odpustu. Razlika med
sistemoma je tudi v načinu podeljevanja pogojnega odpusta, in sicer so v Angliji določeni
obsojenci avtomatično pogojno odpuščeni po preteku polovice kazni, pri nas pa o vseh prošnjah
za pogojni odpust odloča komisija.
Ključne besede: izvršilno kazensko pravo, zaporna kazen, obsojenci, pravice zapornikov,
razmere v zaporih, primerjava sistemov, angleški zaporski sistem.
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Summary
Title: Comparison of the Slovenian and English system of enforcement of prison
sentence
In the master's thesis, the author analyses and compares the procedure of enforcement of the
prison sentence in the Slovenian and English systems, both in terms of legal regulation, as well
as the actual situation and conditions in prisons. In both legal systems, the area is predominantly
under administrative jurisdiction; in Slovenia, the authority for the enforcement of criminal
sanctions is the Administration of the Republic of Slovenia for the Enforcement of Criminal
Sanctions, while in England and Wales it is Her Majesty's Prison and Probation Service. The
master's thesis presents the procedure of reception to the prison, living conditions in prisons,
food, clothing, release from prison etc. In both systems the goal of prison sentence is
rehabilitation of prisoners, therefore treatments and activities are carried out for the prisoners
from the beginning of the sentence, and they have the opportunity to work or to gain an
education. The problems faced by both systems are the overcrowding of prisons and the high
rate of persistent offenders. Prisoners have better conditions in the Slovenian system, as it gives
them more rights and better standards. The system of visits is better organised, the prisoners
have the opportunity to spend more time outdoors, higher hygiene standards, better food quality,
out-of-prison benefits are included in the length of the sentence, and the living conditions are
better defined. English prisons also carry out some very effective and interesting practices
which the Slovenian system is not familiar with and should be considered to be transferred into
the system, such as greater emphasis on psychological assistance to newly admitted prisoners,
greater role of religious communities, the possibility to choose between several menus at meals,
the possibility of communicating with prisoners by e-mail, cheaper calls from prisons,
providing work to most prisoners and supervision of prisoners after release. Another difference
between the two systems is also in the method of granting release on licence, namely in England
certain prisoners are automatically released on parole after half of their sentence, while in
Slovenia all applications for parole are examined by a parole board.
Key words: executive law, prison sentence, prisoners, prisoners’ rights, prison conditions,
comparison of systems, English prison system.
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1. Uvod
Od samih začetkov organizirane družbe so ljudje čutili potrebo po kaznovanju ljudi, ki so kršili
postavljena pravila. V antičnem obdobju so zločince izobčili in izgnali iz družbe, jih usmrtili
(križali), bičali in podobno. V srednjem veku (5. do 15. stoletje) so se posluževali predvsem
smrtnih in krutih telesnih kazni – mučenje, zažiganje, sekanje delov telesa, prisilno delo itd., ki
so jih v veliki meri izvajali javno. Prevladujoč namen kaznovanja v tem obdobju je bil namreč
izkazovanje moči oblasti in zastraševanje ljudi ter s tem generalna prevencija. V obdobju
srednjega veka so se začeli pojavljati tudi prvi prostori, namenjeni kaznovanju in osamitvi
zločincev – to so bile grajske temnice in ječe. Sledilo je obdobje novega veka, ko je bilo
nehumano kaznovanje in trpinčenje odpravljeno. Največji premik se je zgodil v 19. stoletju, ko
se je splošno mnenje glede kaznovanja zločincev začelo spreminjati. Pojavile so se reforme na
področju kaznovanja in ljudje so največjo kazen za človeka videli v odvzemu njegove osnovne
pravice – svobode. Posledično so se v tem obdobju kot prevladujoče uveljavile denarne in
zaporne kazni, usmrtitve so bile omejene le na izdajalce in morilce. V moderni dobi (od 20.
stoletja naprej) je v večini držav po svetu smrtna kazen odpravljena, kot prevladujočo pa sodišča
izrekajo zaporno kazen.1
Izvrševanje kazni zapora je v različnih državah pravno urejeno na različne načine. V Sloveniji
je to področje v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
(URSIKS), ki jo vodi generalni direktor. Delovanje je razdeljeno med osem notranjih
organizacijskih enot, in sicer Generalni urad, šest zavodov za prestajanje kazni zapora (ZPKZ
Dob, ZPKZ Ig, ZPMZKZ Celje, ZPKZ Koper, ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Maribor, nekateri z
dislociranimi oddelki) ter prevzgojni dom Radeče.2 Vsak zavod izvaja tri različne režime
prestajanja kazni, ki se med seboj razlikujejo v omejevanju svobode gibanja in stopnji nadzora.
Stopnja nadzora je v zaprtem režimu najvišja – obsojenci so redno nadzorovani, v polodprtem
nižja, v odprtem pa najnižja – obsojenci se lahko prosto gibajo v okolici zavoda.3

1

Leta 2018 so sodišča v Sloveniji izrekla 1351 nepogojnih zapornih kazni in 503 denarnih kazni. Glej: SiStat, RS
Statistični
urad,
URL:
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__13_kriminaliteta__01_statistika_toz_sodisc
__03_13603_obsojene_poln_osebe/1360301S.px/table/tableViewLayout2/ (05.05.2020)
2
O Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-zaizvrsevanje-kazenskih-sankcij/o-upravi/ (16.04.2020)
3
20. čl. Pravilnika o izvrševanju kazni zapora (PIKZ), Uradni list RS, št. 46/19.
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V Veliki Britaniji delujejo trije ločeni zaporski sistemi. To so: sistem Anglije in Walesa (v
nadaljevanju: angleški sistem), na katerega se bom osredotočila v svoji magistrski nalogi,
sistem Škotske ter sistem Severne Irske. Vsak sistem ima svojo zaporsko službo, inšpektorat in
varuha človekovih pravic. Trenutno je v Angliji in Walesu 117 zaporov, od tega 104 javni in
13 zasebnih.4 Zapore vodijo upravniki zaporov s svojim osebjem. V Angliji in Walesu so zapori
prav tako razdeljeni v različne kategorije: A, B, C in D. Kategorije od A do C predstavljajo
zaprte oddelke, v kategoriji D pa so odprti oddelki. Obsojenci so v eno od kategorij razvrščeni
glede na vrsto storjenega kaznivega dejanja, dolžino kazni, verjetnost pobega in nevarnost za
družbo.5
V zaporskih sistemih po svetu se prepletajo različne funkcije oz. nameni kaznovanja. Za
nekatere zapore (predvsem tiste, najbolj zloglasne) bi lahko rekli, da so namenjeni predvsem
kaznovanju storilca in odstranitvi le-tega iz družbe. Kljub temu je v večini modernih sistemov
danes enako pomemben ali celo pomembnejši namen izvajanja zaporne kazni resocializacija
storilca, s čimer se obsojencu privzgoji pozitivne oblike vedenja ter delovne navade s ciljem
pripraviti ga za ponovno vključitev v družbo in zmanjšanja povratništva. Poleg fizičnih razmer
v zaporu je danes kvaliteta posameznega zapora oz. bolje rečeno kvaliteta prestajanja
obsojenčeve kazni odvisna prav od načina dela in obravnave obsojencev.
V svoji magistrski nalogi bom primerjala sistema izvrševanja zaporne kazni v Sloveniji in
Angliji. Predstavila bom normativno ureditev tega področja in primerjala, kateri sistem je
podrobneje zakonsko urejen, na kakšen način je določen nadzor nad delovanjem zaporov, kateri
sistem zaprtim osebam nudi več pravic in kakšna oskrba jim je na voljo tako v času prestajanja
kazni kot tudi po odpustu. Moja hipoteza je, da je zaradi razlike v pravnem sistemu zakonsko
ustrezneje urejen slovenski sistem. Anglosaški pravni sistem namreč daje večji poudarek na
sodno ustvarjenem pravu, medtem ko je v kontinentalnem sistemu večji poudarek na podrobni
ureditvi razmerij s strani zakonodajalca. Druga hipoteza je, da slovenski zapori obsojencem
nudijo boljšo fizično in socialno oskrbo kot angleški, saj so le-ti manjši, zaradi česar je možen
bolj individualen pristop do obsojenca, prav tako je zaradi tega lažje izvedljiv in za obsojence
ugodneje postavljen sistem stikov, prehrane in ugodnosti, sobe pa so zaradi dvakrat večjega
4

Prisons, URL: https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/performance-tracker-2019/prisons
(16.04.2020)
5
A.
Silvestri,
Prison conditions
in the
United
Kingdom,
2013,
str.
18,
URL:
https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Prison%20conditions%20in%20the%20U
K.pdf (16.04.2020) (v nadaljevanju: Prison conditions in the UK).
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odstotka zaprtih oseb v razmerju do števila prebivalcev6 v Angliji bolj natrpane. Tretja hipoteza
se glasi, da je v Sloveniji bolje urejena tudi resocializacija storilcev in pomoč po prestani kazni.
Poleg same primerjave bom v magistrski nalogi izluščila največje pomanjkljivosti obeh
sistemov in težave, s katerimi se soočata, ter predstavila nekaj svojih predlogov za rešitev leteh. Izpostavila bom institute, ki so v angleškem sistemu urejeni bolje kot pri nas, in predlagala
način izpopolnitve našega sistema na podlagi le-teh. Opis razmer v zaporih se osredotoča na
moške zapore zaprtega tipa.

2. Pravni viri in sistem izvrševanja kazenskih sankcij
2.1.

Slovenski sistem

V slovenskem sistemu lahko temeljna načela glede izvrševanja zaporne kazni in drugih
kazenskih sankcij najdemo že v Ustavi Republike Slovenije7 (17. čl. – prepoved smrtne kazni,
18. čl. – prepoved mučenja in ponižujočega kaznovanja, 21. čl. – varstvo človekove osebnosti
in dostojanstva med izvrševanjem kazni itd.). Poglavje o temeljnih določbah glede izvrševanja
kazenskih sankcij vsebuje tudi Kazenski zakonik (KZ-1)8. Osrednji predpis, ki ureja izvrševanje
kazenskih sankcij v našem sistemu, pa je Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)9, ki
poleg kazni zapora ureja tudi mladoletniški zapor, denarno kazen in druge kazenske sankcije.
ZIKS-1 je konkretiziran z nekaterimi podzakonskimi akti, predvsem pravilniki, kot so Pravilnik
o izvrševanju kazni zapora, Pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v
prevzgojni dom, Pravilnik o izvrševanju nalog paznikov, Navodilo o namestitvi obsojenca v
samsko sobo idr.
Postopek izvrševanja zaporne kazni in ostalih kazenskih sankcij ter nadzor nad spoštovanjem
pravic zapornikov je v Republiki Sloveniji pretežno v upravni pristojnosti. Poziv obsojencu na
prestajanje kazni zapora, odločanje o dopustitvi prestajanja kazni pred pravnomočnostjo,
odločanje o odložitvi izvršitve kazni ter ugotavljanje zastaranja izvršitve kazni je v pristojnosti
6

List
of
countries
by
incarceration
rate,
URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_incarceration_rate#Europe (08.06.2020)
7
Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47,
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99
in 75/16 – UZ70a.
8
10. poglavje Kazenskega zakonika (KZ-1), Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 –
popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20.
9
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), Ur. l. RS, št. 110/06, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 –
ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18.
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sodišča,10 glavni organ izvrševanja kazenskih sankcij pa je Ministrstvo za pravosodje, znotraj
katerega deluje organ v sestavi Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).
Področje URSIKS obsega izvrševanje kazenskih sankcij, organizacijo in vodenje zavodov za
prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, zagotavljanje finančnih, materialnih,
kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje zavodov in prevzgojnega doma,
usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij ter uveljavljanje pravic in
obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost.11
Temeljno načelo izvrševanja zaporne kazni je, da so obsojencem med izvrševanjem kazenskih
sankcij zagotovljene vse pravice, ki jih imajo državljani RS, razen tistih, ki so jim izrecno
odvzete ali omejene z zakonom.12 Z zakonom se sme pravice odvzeti ali omejiti samo, kolikor
je nujno, da se izvrši posamezna kazenska sankcija. Obsojenci imajo v primeru mučenja ali
drugih oblik krutega, prepovedanega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja po ZIKS-1 na
voljo neposredno sodno varstvo, v primeru drugih kršitev pravic ali drugih nepravilnosti pa se
obsojenec lahko pritoži generalnemu direktorju URSIKS – v tem primeru na drugi stopnji
odloča Ministrstvo za pravosodje. Organ, pristojen za odločanje o obsojenčevih pravicah, je
tudi direktor zavoda – o pritožbah zoper njegove odločbe na drugi stopnji odloča generalni
direktor. Obsojenec se ima pravico pritožiti predsedniku okrožnega sodišča in varuhu
človekovih pravic,13 poznamo pa tudi pravico obsojenca, da zaprosi za premestitev med zavodi,
upravni spor z zahtevo za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic, ustavno pritožbo ter
odškodninsko tožbo14 in interni nadzor generalnega urada.15

2.2.

Angleški sistem

V angleškem sistemu pravila o izvrševanju zaporne kazni oziroma ''prison law'' izhajajo iz
različnih pravnih virov. Osrednji zakon, ki ureja izključno zaporski sistem, je Zaporski akt iz
leta 1952 (The Prison Act 1952), ki je bil do danes že nekajkrat spremenjen. Zakon podeljuje
pravno odgovornost za upravljanje zaporskega sistema ministru za pravosodje (The Secretary
10

M. Ambrož, Izvrševanje kazni zapora in sodni nadzor, v: Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava,
(2007), str. 283-288.
11
Izvrševanje
kazenskih
sankcij,
Ministrstvo
za
pravosodje,
URL:
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/izvrsevanje_kazenskih_sankcij/ (30.08.2018)
12
4. čl. ZIKS-1.
13
83. – 85. čl. ZIKS-1.
14
M. Ambrož, L. Cvikl, A. Oštir, Problemi slovenskega zaporskega sistema v luči judikature Evropskega sodišča
za človekove pravice, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 4 (2013), str. 352-354.
15
118. čl. PIKZ.
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of State for Justice) in mu daje izključno pristojnost in splošen nadzor nad zapori.16 Po zakonu
obstajata dva nadzorna organa: glavni inšpektor zaporov (Chief Inspector of Prisons)17 in
neodvisni nadzorni odbor (Independent Monitoring Board, do leta 2003 imenovan Board of
Visitors).18 Glavni inšpektor o pogojih v zaporih in ravnanju z zaporniki v Angliji in Walesu
poroča direktno ministrstvu ter izdela letno poročilo, ki ga preda parlamentu. Vsaka zaporska
ustanova mora imeti nadzorni odbor, ki je sestavljen iz prostovoljcev, imenovanih s strani
ministra za pravosodje. Člani odbora nadzorujejo vsakodnevno življenje v zaporih, vključno z
varnostjo, pravičnostjo obravnave obsojencev, nastanitvijo, komunikacijo v zavodih,
zdravstvenim varstvom, izobraževanjem itd., in s tem zagotavljajo vzdrževanje primernih
standardov oskrbe.19
Minister za pravosodje je v Angliji po 47. členu Zaporskega akta pristojen za sprejemanje
pravil, na podlagi česar je leta 1999 sprejel Zaporska pravila (The Prison Rules 1999)20.
Zaporska pravila obsegajo splošne določbe, določbe glede ženskih zapornic, verske oskrbe,
zdravstvene oskrbe, aktivnosti in dela, izobraževanja, stikov, ugodnosti, disciplinskih
postopkov, določbe glede nalog paznikov in neodvisnega nadzornega odbora. Zaporska pravila
imajo le moč priporočila in zaradi tega niso neposredno iztožljiva. V sodbi Arbon proti
Andersonu iz leta 194321 je sodišče obrazložilo, da bi bilo za zapore usodno, če bi morali
upravniki zaporov in pazniki svoje naloge vedno opravljati v strahu pred očitki, da njihova
dejanja na kakršenkoli način odstopajo od pravil.22
Zakon o kazenskem pravosodju iz leta 2003 (Criminal Justice Act 2003) je obsežen predpis, ki
je posodobil številna področja kazenskega sistema v Angliji in Walesu. Med drugim vsebuje
določbe o kazenskih sankcijah, vrstah kazni in pogojnem odpustu.23 Nekateri drugi zakoni, ki
se dotikajo tudi področja izvrševanja kazenskih sankcij, so še: Zakon o kaznivih dejanjih in
kaznih (Crime (Sentences) Act 1997), Zakon o kazenskem pravosodju in priseljevanju

16

1. do 4. čl. Prison Act 1952, URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6and1Eliz2/15-16/52/contents
(31.08.2018) (v nadaljevanju: Prison Act).
17
5.A čl. Prison Act.
18
6. čl. Prison Act.
19
The National Monitoring Framework, str. 1, URL: https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage1ocod6bqky0vo/uploads/2016/01/National-Monitoring-Framework.pdf (31.08.2018)
20
The Prison Rules 1999, URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/728/contents/made (31.08.2018) (v
nadaljevanju: Prison Rules).
21
Court of Appeal, Arbon v. Anderson iz leta 1943.
22
N.
Loucks,
Prison
Rules:
a
Working
Guide,
str.
7,
URL:
http://www.prisonreformtrust.org.uk/portals/0/documents/prisonrulesworkingguide.pdf (05.12.2019)
23
Criminal Justice Act 2003, URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents (05.12.2019)
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(Criminal Justice and Immigration Act 2008), Zakon o pravni pomoči, obsodbi in kaznovanju
storilcev kaznivih dejanj (The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012)
in Zakon o kazenskem pravosodju in sodiščih (Criminal Justice and Courts Act 2015).
Z namenom podrobneje urediti in zagotoviti konstantno delovanje zaporskega sistema je
zaporna služba (The Prison Service) izdala smernice, s katerimi je konkretizirala Zaporski akt
in Zaporska pravila. Najpomembnejši taki dokumenti so Zaporska navodila (Prison Service
Instructions – PSI) in Zaporski pravilniki (Prison Service Orders – PSO). Vsa navodila za
delovanje zaporov se po 1. avgustu 2009 izdajo kot PSI.24
V angleškem sistemu je pomemben pravni vir tudi sodna praksa oz. case law. Odločitve sodišč
imajo pomemben vpliv na pravice zapornikov, saj natančneje pojasnijo njihovo vsebino in
zapolnijo pravne praznine. Velik vpliv na pravice zapornikov so dosegle sodbe Evropskega
sodišča za človekove pravice (ESČP) in implementacija Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) leta 1998.25 Ena pomembnejših sodb je bila
v zadevi Golder proti Združenemu Kraljestvu iz leta 1975,26 kjer je ESČP odločilo, da pravica
do poštenega sojenja vključuje pravico do dostopa do sodišča, v zadevi Raymond proti Honeyju
iz leta 198227 pa je angleško vrhovno sodišče (The House of Lords) poudarilo, da zaporniki
obdržijo vse pravice razen tistih, ki so jim izrecno odvzete ali omejene z zakonom.
Smernice za ravnanje z zaporniki dajejo tudi naslednji mednarodni akti: Splošna deklaracija
človekovih pravic (OZN, 1948), Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Svet Evrope, 1950), Standardna minimalna pravila Združenih narodov za ravnanje
z zaporniki (Pravila Nelsona Mandele) (OZN, 1955), Standardna minimalna pravila za ravnanje
z zaporniki (Svet Evrope, 1973), Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju (OZN, 1984), Evropska konvencija o preprečevanju mučenja
in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Svet Evrope, 1987) in Evropska
zaporska pravila (Svet Evrope, 1987).

24

M. Obi, Blackstone's Prison Law Handbook 2014-2015 (2013), str. 17 – 18.
M. Obi, Blackstone's Prison Law Handbook 2014-2015 (2013), str. 16-19.
26
Evropsko sodišče za človekove pravice, Golder v. the United Kingdom z dne 21.02.1975.
27
The House of Lords, Raymond v. Honey z dne 04.03.1982.
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Kot sem že omenila, ima v angleškem sistemu odgovornost upravljanja in nadzor nad
zaporskim sistemom minister za pravosodje. Zaporska služba Njenega veličanstva (Her
Majesty's Prison and Probation Service – HMPPS) je izvršilni organ Ministrstva in je
odgovorna za delovanje zaporov v Angliji in Walesu. Ustanovljena je bila leta 2004 kot
Nacionalna služba za ravnanje s storilci kaznivih dejanj (National Offender Management Servis
– NOMS), leta 2017 pa je prišlo do preoblikovanja nekaterih organov in funkcij in Zaporska
služba je dobila sedanje ime.28 Naloge Zaporske službe so: izvajanje zapornih kazni, ki jih
določi sodišče, rehabilitacija ljudi, ki zapustijo zapor, z izobraževanjem in zaposlovanjem,
upravljanje zaporov, skrb, da imajo ljudje po odpustu iz zapora na voljo podporo, da se s tem
prepreči ponovitev kaznivih dejanj idr.29
V angleškem zaporskem sistemu sta pomembni še dve nevladni organizaciji, in sicer varuh
človekovih pravic v zvezi z zapori in pogojnimi kaznimi (Prisons and Probation Ombudsman),
ki je postavljen s strani Ministrstva in preiskuje pritožbe zapornikov ter raziskuje smrti v
zaporih,30 ter komisija za pogojni odpust (The Parole Board), ki oceni, ali je varno izpustiti
določenega obsojenca na prostost.31

3. Poziv in sprejem obsojencev v zavod
3.1.

Uvod

Nastop zaporne kazni je za večino obsojencev zelo stresna izkušnja, zato je pomembno, da se
jim zagotovi ustrezna podpora in pomoč. Glede na raziskave je za obsojenca najbolj stresnih
prvih 24 ur, zato morajo zavodi stremeti k temu, da pazniki z obsojenci ravnajo spoštljivo, da
so jim pravočasno dostopne vse potrebne informacije, in da jim je ponujena pomoč pri
reševanju osebnih stisk.32

28

HM Prison and Probation Service, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/HM_Prison_and_Probation_Service
(31.08.2018)
29
HM Prison and Probation Service, About us, URL: https://www.gov.uk/government/organisations/her-majestysprison-and-probation-service/about (31.08.2018)
30
Prison and Probation Ombudsman, URL: https://www.ppo.gov.uk/ (31.08.2018)
31
The Parole Board, URL: https://www.gov.uk/government/organisations/parole-board/about (31.08.2018)
32
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3.2.

Slovenski sistem

3.2.1. Zakonodaja
Okrožno sodišče na prestajanje kazni zapora pozove obsojenca najkasneje v osmih dneh po
prejemu izvršljive odločbe. V določenih zakonsko naštetih primerih se sme obsojencem
izvršitev kazni zapora odložiti. V ZIKS-1 in PIKZ je določen postopek sprejema obsojenca v
zavod ter potek sprejemnega obdobja, ob zaključku katerega se za obsojenca pripravi osebni
načrt.33
Način, po katerem sodišča pošiljajo osebe na prestajanje zaporne kazni, je določen v Navodilu
o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje
kazni zapora.34
3.2.2. Razmere v zaporih
Vsak zavod v svojem hišnem redu podrobneje opiše postopek sprejema obsojencev in navede
konkreten seznam stvari, ki so v tem zavodu dovoljene. ZPKZ Ljubljana obsojencem dovoljuje
stvari, ki ne ovirajo varnega in funkcionalnega bivanja, kot so slušalke, igre in igralne konzole,
ventilator, tiskalnik, digitalni sprejemnik, v ZPKZ Dob pri Mirni pa imajo poleg tega lahko pri
sebi tudi jedilni pribor, posodo, pribor za šivanje, predvajalnik glasbe, lastne toaletne
potrebščine, potrebne medicinske pripomočke, družabne igre, pribor za risanje itd. Ob sprejemu
se opravijo uvodni razgovori s člani strokovne ekipe in zdravniški pregled, nato pa se obsojence
razporedi v enega izmed oddelkov ter se mu določi soba, postelja in garderobna omara.
Obsojenci ob sprejemu lahko pri sebi obdržijo gotovino v znesku do 100,00 EUR, preostalo
gotovino pa so dolžni položiti na svoj depozitni račun v zavodu.35
Člani strokovnega tima s posameznikom na podlagi razgovora in drugih podatkov v
sprejemnem obdobju izdelajo osebni načrt obsojenca. V njem so opredeljeni kratkoročni in
dolgoročni cilji obravnave, bivanje in dejavnosti, ki se jih bo obsojenec udeleževal v procesu
prestajanja kazni in rehabilitacije. Določi se režim kazni, v katerem bo obsojenec prestajal
kazen, vrsta obravnave, delo, stiki s svojci, stiki s strokovnimi delavci zunanjih ustanov in
33

18 – 30. čl. ZIKS-1.
Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni
zapora, Uradni list RS, št. 60/18.
35
5. – 13. čl. Hišnega reda ZPKZ Dob pri Mirni in 5. – 12. čl. Hišnega reda ZPKZ Ljubljana.
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prostovoljci, ugodnosti, izobraževanje in poklicno usposabljanje, način preživljanja prostega
časa ter odnos do kaznivega dejanja.36 V Zborniku ZPKZ Dob pri Mirni lahko preberemo, da
se individualno vzgojno delo z obsojenci začne že takoj po prihodu na prestajanje kazni. V
proces obravnave obsojenca so vključeni pedagogi, socialni delavci in psihologi.37

3.3.

Angleški sistem

3.3.1. Zakonodaja
Angleška Zaporska pravila nam o postopku sprejema obsojencev v zavod povejo le malo.
Sprejema se dotikajo naslednje določbe: Ob sprejemu v zavod morajo biti obsojencu pisno
dostopne vse potrebne informacije, vključno z možnostmi zaslužka in ugodnostmi ter načinom
vlaganja zahtev in pritožb. Izvod Zaporskih pravil mora biti na voljo vsakemu obsojencu, ki to
zahteva.38 Zaporski duhovnik ob nastopu kazni opravi razgovor z vsakim obsojencem njegove
religije.39 Ob sprejemu v zavod se mora obsojenec oprhati.40 Prav tako morajo vsakega
obsojenca preiskati, predvsem morajo biti pozorni na nedovoljene in skrite predmete. Ob
sprejemu se odpre osebni spis obsojenca. Vsakega obsojenca se fotografira.41
Podrobnejša navodila o ravnanju zaporskega osebja ob sprejemu novih obsojencev nam poda
PSI 07/2015, katerega ključni cilj je, da so pri sprejemu obsojenci tretirani zakonito, dostojno
ter z ozirom na varnost in dobro počutje njih in drugih. Poudarek daje na ugotavljanje
obsojenčevih potreb in tveganj ter na skrb za varnost in podporo obsojencem v prvih dneh
prestajanja kazni.42 Način razporejanja obsojencev v zavode za prestajanje kazni zapora je
določen v PSI 40/2011.43
Seznam dovoljenih stvari, ki jih ima obsojenec lahko pri sebi, je objavljen ločeno, in sicer v
prilogi C Pravil o shemi spodbud (Incentives Policy Framework), ki so nadomestila PSI
36

Letno
poročilo
2018,
URSIKS,
str.
32,
URL:
https://www.gov.si/assets/organi-vsestavi/URSIKS/Dokumenti/Letna-porocila-/Letno-porocilo-2018.pdf (09.04.2020) (v nadaljevanju: Letno
poročilo 2018, URSIKS).
37
L. Lobe in dr., Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, 1957 – 2017: Zbornik, str. 74.
38
10. čl. Prison Rules.
39
14.1a čl. Prison Rules.
40
28.2 čl. Prison Rules.
41
41 – 43.5 čl. Prison Rules.
42
PSI 07/2015, str. 4 – 14, URL: https://www.justice.gov.uk/downloads/offenders/psipso/psi-2015/psi-07-2015pi-06-2015-early-days-custody.pdf (07.04.2020)
43
Categorisation and Recategorisation Of Adult Male Prisoners, URL: https://www.insidetime.org/wpcontent/uploads/resources/PSI/psi-40-2011-categorisation-adult-males.pdf (18.04.2020)
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30/2013. Seznam je sestavljen iz dveh delov. Stvari iz prvega dela morajo biti dovoljene vsem
obsojencem, upravnik vsakega zapora pa izbere še poljubne stvari iz drugega dela seznama, ki
bodo dovoljene v njegovem zaporu. Stvari iz prvega dela so na primer: zaporska oblačila,
obutev, nakit, higienske potrebščine, radio itd. Stvari iz drugega dela seznama so: posteljnina,
kuhinjski pripomočki, DVD predvajalniki, ptica in ptičja kletka, pripomočki za slikanje, športna
oprema itd.44
Za obsojence je tako v Sloveniji kot tudi v Angliji prestajanje kazni zapora brezplačno.45
3.3.2. Razmere v zaporih
Po besedah varuha človekovih pravic je ob sprejemu obsojencev v zavod zelo pomembno, da
se jim zagotovi ustrezno podporo in oceno ogroženosti, saj se je po njihovi raziskavi 10 %
samomorov v zaporih med leti 2007 in 2013 v Angliji zgodilo med obsojenčevimi prvimi tremi
dnevi za zapahi.46
Angleški inšpektorat za zapore je v svojem poročilu o stanju v angleških zaporih ugotovil, da
se tipičen potek sprejema obsojenca v večji meri sklada z navodili PSI. Poudaril je, da je ob
sprejemu zelo pomemben razgovor glede ocene tveganja za delitev celice. S tem, ko so
obsojence začeli nameščati v sobe z njim kompatibilnimi sojetniki, se je namreč močno znižala
stopnja ubojev v zaporu. Ob njihovem obisku je bilo 62 % moških obsojencev s sprejemom v
zavod zadovoljnih ali zelo zadovoljnih, kljub temu pa jih je le 40 % dejalo, da so ob sprejemu
prejeli vse potrebne informacije o postopku sprejema v zavod. Zdravniški pregledi so bili dobro
opravljeni, zdravstveno osebje je obsojence ustrezno napotilo tudi na dodatna zdravljenja
(zdravljenje odvisnosti od drog, psihološko zdravljenje itd.). Glede na rezultate inšpekcije je 80
% obsojencev ob sprejemu imelo možnost dobiti tobak, le 33 % se jih je lahko stuširalo, 57 %
je imelo možnost opraviti telefonski klic, 72 % jih je dobilo obrok, 59 % pa jih je prejelo nujne
toaletne potrebščine. Ob sprejemu so obsojenci nameščeni v poseben oddelek za novosprejete,
kjer pa sobe niso vedno v zadovoljivem stanju. V angleških zaporih poznajo tudi sistem pomoči
novosprejetim obsojencem s strani obsojencev, ki so že dalj časa v zaporu. Pomoč lahko

44
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–
28,
URL:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/872448/incenti
ves-policy-framework.pdf (09.04.2020)
45
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46
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poiščejo pri Poslušalcih (Listeners), ki so usposobljeni za psihološko podporo, in pri Insiderjih,
ki novosprejetim predstavijo zaporski način življenja.47

3.4.

Ugotovitve

V Angliji se postopek poziva in sprejema v zapor nekoliko razlikuje od našega. V primeru, da
sodišče osebo obsodi na nepogojno zaporno kazen, je ta takoj po izreku kazni odvedena v celico
na sodišču, od tam pa naprej v zapor.48 Poziva sodišča na prestajanje zaporne kazni v taki obliki,
kot ga poznamo pri nas, v Angliji ni, prav tako ni zakonsko urejene možnosti odloga izvršitve
kazni. Sam sprejemni postopek v zavodu, kar se tiče identifikacije obsojenca, zdravniškega
pregleda, sestave osebnega načrta itd., je zelo podoben našemu, kljub temu pa je v Angliji več
poudarka na psihološki pomoči in podpori obsojencu ob sprejemu. Zelo dobra praksa se mi zdi
usposabljanje zaprtih oseb, ki ob sprejemu novih obsojencev le-tem lahko ponudijo pomoč.

4. Bivalni prostori
4.1.

Uvod

Zaporska celica je zapornikov ''dom'' za čas, ki ga preživlja v zaporu. To je kraj, kjer zaprte
osebe preživijo največ časa in v primeru, da niso vključene v delo ali druge dejavnosti v zaporu,
se vsakdanjik zdi še daljši. Iz teh razlogov je zelo pomembno, da jim je omogočeno primerno
vzpodbudno okolje, saj v nasprotnem primeru lahko hitro podležejo stresu, jezi in depresiji.49

4.2.

Slovenski sistem

4.2.1. Zakonodaja
Obsojencem se mora zagotavljati varno in funkcionalno bivanje v zavodu, bivalni prostori pa
morajo ustrezati zdravstvenim in higienskim zahtevam ter omogočati realizacijo osebnega
načrta.50 Obsojence razporedijo v enoposteljne ali večposteljne sobe, glede katerih imamo v

47

Life in prison: The first 24 hours in prison, str. 5 – 16.
How sentencing works, URL: https://www.defence-barrister.co.uk/my-sentencing-hearing (29.04.2020)
49
Life in prison: Living conditions, str. 4.
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41.č in 42. čl. ZIKS-1.
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naši zakonodaji naslednje smernice: samske sobe naj bi merile vsaj 9 m2, skupinske sobe pa po
7 m2 za vsakega obsojenca, ki v njej prebiva.51
Standarde glede namestitve obsojencev določajo tudi mednarodni akti. Člen 18.5 Evropskih
zaporskih pravil iz leta 2006 pravi, naj bodo zaporniki ponoči nameščeni v enoposteljnih sobah,
razen kadar je za njih koristneje, da si delijo sobo.52 To pravilo konkretizirajo CPT standardi –
minimalni standardi bivalnih prostorov zapornikov, ki jih je izdal Evropski odbor za
preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
– CPT). CPT določa naslednje minimalne standarde: 6 m2 za celico za eno osebo in dodatno 1
m2 do 2 m2 za sanitarije, 4 m2 na osebo v celici za več oseb in dodatno 1 m2 do 2 m2 za sanitarije
ter najmanj 2 m2 med zidovi celice in 2,5 m2 med tlemi in stropom celice.53
Obsojencu je treba omogočiti, da vsak dan vsaj dve uri prebiva na prostem.54
4.2.2. Razmere v zaporih
Vsi večji zavodi za prestajanje kazni zapora v Sloveniji se že nekaj časa soočajo s
prenatrpanostjo. V zadnjem času je to posledica predvsem organiziranja in izvedbe protipravnih
prehodov meje in povečanega števila beguncev.55 V ZPKZ Ljubljana je bila v juniju 2020
zasedenost 123,7 %, v zaprtem oddelku ZPKZ Dob 106 %, v ZPKZ Maribor pa 99,3 %.56 V
primeru, da je v celici večje število oseb, kot je to določeno s standardi CPT, sodišče obsojencu
lahko prisodi odškodnino. Stanje v celicah se kljub temu ne spremeni, saj zavodi novih
obsojencev, ki so bili napoteni k njim, ne morejo zavrniti.57 Večina sob v slovenskih zavodih
je pogosto prezasedena, v veliko primerih ne ustrezajo niti standardom CPT, kaj šele slovenski
regulaciji. Tako imajo na primer v starejših štirih oddelkih ZPKZ Dob večino skupnih spalnic,
51

16. – 17. čl. PIKZ.
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ki merijo pribl. 60 m2 z zmogljivostjo do 8 oseb, kar nanese 7,5 m2 na osebo, dejansko pa je v
teh celicah po navedbah Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v sodbi Lalič in
devet drugih proti Sloveniji58 bivalo tudi med 14 in 17 obsojencev, kar pomeni, da je imel
posameznik na voljo od 3,5 do 4,3 m2 razpoložljivega prostora. Kljub temu je ESČP v tej zadevi
pritožbo obsojencev zavrnilo in dejalo, da razmere niso take, da bi bila kršena 3. in 8. člen
Evropske konvencije za človekove pravice (EKČP)59, saj so sobe ustrezno opremljene s
pohištvom, v njih ne primanjkuje zraka ali svetlobe. Sobe imajo dostop do hodnika in TV sobe.
Vsaka soba ima neposreden dostop do sanitarij v izmeri pribl. 9 m2. Vsak oddelek ima tudi
dnevno sobo, rekreacijske sobe, čajne kuhinje, prostore za interesne dejavnosti itd.60 V novejših
dveh oddelkih ZPKZ Dob so sobe večinoma enoposteljne z lastno kopalnico v izmeri pribl. 8
m2. V vsaki celici je postelja, omara in stol, v nekaterih tudi pisalna miza. Sobe so lepo urejene,
pohištvo je večinoma nepoškodovano. Podobna situacija je tudi v ZPKZ Ljubljana, kjer so sobe
večinoma skupne, v izmeri pribl. 16 do 18 m2 z zmogljivostjo do 3 osebe, vendar v njih biva
tudi do 4 ali 5 obsojencev. Vse sobe sicer niso polno zasedene zaradi ločevanja obsojencev na
kadilce / nekadilce, zaradi konfliktnosti itd. Vsaka soba vsebuje omaro, stol, mizo in posteljo,
na voljo je tudi posteljnina in športni pripomočki. Pohištvo in ostala oprema je v tem zavodu
precej dotrajana, predvsem zaradi velike fluktuacije zapornikov.61 Za razliko od odločitve
ESČP glede razmer v ZPKZ Dob pa je Sodišče v sodbah Štrucl in ostali proti Sloveniji ter
Mandić in Jović proti Sloveniji62 ugotovilo, da je bil zaprtim osebam v ZPKZ Ljubljana zaradi
prenatrpanosti, neustreznega prezračevanja ter visokih temperatur v sobah kršen 3. člen EKČP.
Trenutno je v postopku gradnja novega zapora na Bizoviku s precej večjimi kapacitetami, kar
naj bi rešilo problem prenatrpanosti in slabih razmer v ZPKZ Ljubljana.63
Varuh človekovih pravic v svojem letnem poročilu iz leta 2018 trdi, da je podatek o
nadaljevanju trenda zmanjševanja števila zaprtih oseb spodbuden, vendar pa so nekateri zavodi
še vedno prezasedeni; na tem mestu izpostavlja ZPKZ Ljubljana, slabe bivalne razmere za
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zaprte osebe pa so tudi v nekaterih drugih zavodih.64 Prav tako so bile prenatrpanost in slabe
bivalne razmere ugotovljene v Letnem poročilu URSIKS iz leta 2018, kjer je zapisano, da se
večina zaporov nahaja v zelo starih zgradbah, ki so bile zgrajene za povsem druge namene in
že po svoji arhitekturni zasnovi ne ustrezajo sodobnim zahtevam izvrševanja pripora in kazni
zapora.65 Odbor CPT, ki je ob ogledu slovenskih zavodov leta 2006 v svojem poročilu66
izpostavil prenatrpanost zavodov, še posebej v ZPKZ Ljubljana, je ob naslednjem ogledu leta
2017 podal pozitivno mnenje zaradi izboljšanja situacije, saj v nobenem od zavodov ni bilo
opaziti večje prezasedenosti, kljub temu pa je po številnih zaporih uradna zmogljivost
presežena. Prav tako so bile po njihovem mnenju sprejemljive razmere v sobah, kar se tiče
velikosti sob, stanja pohištva, čistoče, svetlobe, prezračevanja in opremljenosti.67
Tako v ZPKZ Ljubljana, kot v ZPKZ Dob imajo obsojenci možnost sprehoda dvakrat po dve
uri na dan, kar je dvakrat več, kot veleva zakon.68 V ZPKZ Dob se lahko obsojenci (razen v 1.
oddelku) prosto gibajo po celotnem krilu in skupnih prostorih vsaj 17 ur na dan, ko so njihove
celice odklenjene. Zaklenjene so namreč samo ponoči, od pribl. 23. ure do 6. ure.69 V nasprotju
s tem pa so celice v ZPKZ Ljubljana ves čas zaklenjene, obsojenci jih lahko zapustijo le za delo
ter določene aktivnosti in opravila, kar nanese pribl. 7 ur na dan.70 Podobno stanje je tudi v
ZPKZ Maribor; kot je ugotovila komisija CPT, se obsojenci v zaprtem režimu izven celic lahko
gibljejo približno 5,5 ur na dan, možnost sprehoda pa imajo dve uri na dan. CPT je izrazil
zaskrbljenost glede pogojev prestajanja kazni obsojencev v strožjem režimu ZPKZ Maribor, saj
le-ti na zraku lahko preživijo dve uri dnevno, eno uro dnevno imajo dostop do fitnesa, preostali
čas pa so zaklenjeni v celici. 71
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4.3.

Angleški sistem

4.3.1. Zakonodaja
Velikost, osvetlitev, ogrevanje, prezračevanje in oprema sobe mora ustrezati zdravstvenim
standardom, obsojenec pa mora vsak čas imeti možnost komunikacije s pravosodnim
policistom.72 Vsakemu obsojencu mora biti zagotovljena ločena postelja s posteljnino, ki
zagotavlja primerno toploto in zdravje.73
Angleški sistem glede minimalnih standardov v zvezi z nastanitvijo zapornikov pozna ''standard
normalne nastanitve'' (Certified Normal Accommodation – CNA), predlagan s strani HMPPS,
ki nam pove, koliko zapornikov je lahko nameščenih v sobi v normalnih razmerah. CNA je
specificiran v zaporskih navodilih PSI 17/2012 in zahteva, da nastanitev vsakemu obsojencu
zagotavlja razumno velik prostor in možnost zasebne uporabe stranišča, ki se prezračuje ločeno
od sobe, vsaka zaporska soba pa naj vsebuje posteljo, omaro, stol in mizo ter prostor za hojo in
premikanje po sobi. Standard CNA in maksimalno kapaciteto zapora določi direktor zapora.
Zaporska navodila PSI namreč določajo smernice, kako naj bo tipična zaporska soba
sestavljena, ne predpisujejo pa nobenih obveznih minimalnih mer sobe. Velikost sob je zaradi
tega v večini odmerjena subjektivno, glede na potrebe zapora. PSI pa kljub temu vsebuje
ilustracijo tipične celice, ki naj bi po standardu CNA ustrezala kapaciteti ene oziroma dveh
oseb. Celica za eno osebo naj bi merila 5,5 m2, celica za dve osebi (s pogradom) pa 6,5 m2 (torej
3,25 m2 na osebo).74
Obsojencem mora biti dana možnost, da vsak dan preživijo vsaj nekaj časa na prostem, v
kolikor to dopušča vreme, in v kolikor se to sklada z vzdrževanjem reda in discipline.75
4.3.2. Razmere v zaporih
Po podatkih raziskave razmer v angleških zaporih zaporskega inšpektorata iz leta 2017 velika
večina sob ustreza meram, predlaganim v PSI. Prav tako večina enoposteljnih sob ustreza
minimalnim standardom CPT. Kljub temu pa večina skupinskih sob ne ustreza standardu 4 m2
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na osebo, ampak se velikosti celic povprečno gibljejo med 3,3 m2 in 3,7 m2 na osebo. Poleg
neustrezne velikosti celic so v mnogih zaporih neustrezni tudi življenjski pogoji v celicah.
Glavni problem v večini zaporov je pomanjkanje pohištva, poškodovano pohištvo, prevelika
vlaga, poškodovana tla, nevarna električna napeljava, odpadki ipd. V nekaterih zaporih imajo
težave tudi s podganami. 76 V poročilu Sklada za reformo zaporov (Prison Reform Trust) iz leta
2018 je glede razmer v angleških zaporih zapisano, da se kar dve tretjini angleških zavodov
sooča s prenatrpanostjo.77
Inšpektorat za zapore je v letnem poročilu 2018/19 zapisal, da od zavodov pričakuje, da
obsojencem omogočijo vsaj eno uro gibanja na prostem dnevno. Kljub temu ima po njihovih
ugotovitvah večina možnost sprehoda le približno 30 minut na dan. Zunanje površine so
pogosto umazane in neopremljene, problematičen je tudi urnik obsojencev, saj se aktivnosti
pogosto prekrivajo, zato se zgodi, da morajo obsojenci včasih izbirati med sprehodom, uporabo
tušev ali telefoniranjem.78 Večina obsojencev (84%) v angleških zavodih zunaj svoje celice
preživi manj kot deset ur na dan in kar 21 % obsojencev med delavniki zunaj celice preživi
manj kot dve uri dnevno.79 Zaradi pomanjkanja zaposlenih so ponekod v celicah zaprti že od
18. ure zvečer. Med vikendi so zaradi manjšega števila zaposlenih v celicah zaklenjeni še dalj
časa – ponekod tudi po 26 ur skupaj.80

4.4.

Ugotovitve

Angleška priporočila glede velikosti zaporskih sob se od naših standardov, določenih v PIKZ,
bistveno razlikujejo. Sobe v slovenskih zaporih naj bi bile tako kar dvakrat večje kot v Angliji.
Večje mere sob, kot so opredeljene v PSI, zahteva tudi odbor CPT. Dejanske razmere glede
velikosti in zasedenosti sob so kljub temu v obeh državah precej podobne zaradi prenatrpanosti
slovenskih zaporov. Bistveno pa se razlikuje čas, ko imajo obsojenci možnost sprehoda na
prostem. Ta je v Angliji približno štirikrat krajši, kar je absolutno premalo za vzdrževanje tako
76
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fizičnega kot tudi mentalnega zdravja obsojencev. Namesto, da svoje oskrbovance zadržujejo
v celicah (več kot je nujno potrebno), bi si tako slovenski kot angleški zavodi morali
maksimalno prizadevati, da za vsakega obsojenca posebej poiščejo primerne aktivnosti, s čimer
bi si po eni strani obsojenci zapolnili čas in s tem lažje prebrodili svoje zaporsko obdobje, po
drugi strani pa bi se tudi mnogo bolje socializirali. Težava seveda lahko nastane z
nemotiviranostjo obsojencev za določene aktivnosti, kar bi po mojem mnenju lahko rešili s tem,
da bi tistim obsojencem, ki se ne želijo ali ne morejo izobraževati, delati, se udeleževati delavnic
in podobno, dali na voljo več časa za športne, umetniške, religiozne ali druge aktivnosti, ki jih
veselijo (če za kaj takega ne obstajajo varnostni zadržki). Obsojenci, ki preživijo ogromno časa
zaklenjeni v celice, so po ugotovitvah inšpektorata tudi bolj nagnjeni k uživanju nedovoljenih
substanc, k povzročanju težav osebju ter k depresiji in samomorilskim mislim.81

5. Prehrana in oblačila obsojencev
5.1.

Uvod

Prehrana igra ključno vlogo pri človekovem fizičnem in psihičnem počutju. Z načinom
prehranjevanja skrbimo za svoje zdravje, prav tako z našo izbiro hrane in prehranjevalnimi
navadami izražamo svoja etnična, kulturna, verska in osebna prepričanja. Pretežni del
obsojenčeve prehrane je vnaprej določen, prav tako obsojenec nima možnosti izbirati količine
hrane ter kdaj bo obrok pojedel. S tem mu do neke mere omejimo nadzor nad skrbjo za svoje
zdravje in družbeno avtonomijo. Zaradi tega je prehrana eden glavnih razlogov nezadovoljstva
obsojencev in igra pomembno vlogo pri stopnji kvalitete življenja v zaporu.82
Podobno tudi obveznost nošenja zaporske uniforme pri mnogih obsojencih povzroči psihološko
stisko, saj uniformo nosijo proti svoji volji, običajno z odporom, pogosto pa jo dojemajo kot
neke vrste stigmatizacijo in vdor v svojo avtonomijo odločanja. To lahko škodljivo vpliva na
človekovo samopodobo in samozavest, zato obveznost nošenja uniforme pogosto dojemamo
kot del kaznovanja obsojencev.83
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5.2.

Slovenski sistem

5.2.1. Zakonodaja
Obsojenec mora dobivati hrano, ki zadošča za ohranitev njegovega zdravja in popolne telesne
sposobnosti.84 To so trije obroki dnevno, uravnotežena in pestra prehrana, prilagojena dnevnim
potrebam obsojencev, dodaten obrok obsojencem, ki delajo, in prilagojena prehrana
obsojencem zaradi verskih ali drugih prepričanj ter zaradi bolezni. Jed mora pred delitvijo
poskusiti direktor ali delavec zavoda.85
Obsojenci lahko nosijo svoja oblačila in obutev, tistim, ki delajo, pa se zagotovijo oblačila,
obutev in oprema za osebno varnost pri delu.86 Zavod mora obsojencu omogočiti prhanje
praviloma vsak dan. Obsojencu, ki nima sredstev za nakup osnovnih higienskih pripomočkov,
te zagotovi zavod. Nadzor nad higieno v zavodu opravljata zdravstveni delavec ali drug delavec
zavoda, ki ga določi direktor zavoda.87
5.2.2. Razmere v zaporih
Tako v ZPKZ Dob kot tudi v ZPKZ Ljubljana so obsojencem omogočeni trije obroki dnevno,
od tega najmanj en topel, na voljo je tudi dietna prehrana.88 V ZPKZ Dob je ogromno število
obsojencev z dietami, in sicer jih je ob mojem obisku v marcu 2020 od skoraj 600 obsojencev
okoli 120 imelo zdravniško dieto, 100 pa dieto po lastni volji. Hrano kuhajo in pripravljajo
obsojenci z inštruktorji, prav tako jo pred delitvijo preizkusi inštruktor oz. vodja izmene.
Jedilnik je objavljen en teden vnaprej in visi na oglasni deski, vsebnost hranljivih snovi,
vitaminov, mineralov itd. pa je določena z normativi, ki jih oba zavoda upoštevata. V poročilu
URSIKS89 je zabeleženo, da se zaprte osebe pogosto pritožujejo glede neustrezne prehrane.
Zaposlena v obeh zavodih pa sta dejala, da so obroki kvalitetni, pogosto je problem le v
premajhni količini hrane, predvsem mesa, saj so kalorije, ki naj bi jih obsojenec prejel z
obrokom, izračunane za neaktivno populacijo, večina obsojencev pa vsak dan dela in bi zaradi
tega res potrebovala bogatejše obroke. To rešujejo s tem, da ima vsak obsojenec po končanem
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obroku možnost prejeti dodatne kose kruha.90 Obsojenci obedujejo v jedilnici, v sobe dobivajo
hrano samo tisti, ki imajo iz varnostnih, disciplinskih ali zdravstvenih razlogov omejeno gibanje
po zavodu.91 Hrana v obeh zavodih je sveže kuhana in pripravljena, v ZPKZ Dob obsojenci
vzdržujejo tudi zavodski vrt, na katerem gojijo zelenjavo, ki jo uporabijo za pripravo obrokov.92
Po poročanju spletnega portala MMC naj bi bil leta 2017 strošek države za prehrano vsakega
obsojenca 2,79 evra na dan.93
V Sloveniji nošenje uniforme v zaporih načeloma ni obvezno. Drugače je le v ZPKZ Dob, kjer
je predpisano nošenje zavodskih oblačil in obutve, predvsem za obroke, obiske, izobraževanja
in delo, svoja oblačila pa lahko uporabljajo pri vseh dovoljenih odhodih iz zavoda, bivanju na
prostem in v oddelku. Nošenje zavodskih oblačil je potrebno predvsem zaradi lažje razločitve
obsojencev od zaporskih delavcev, ki bi bila ob tako velikem številu zaprtih oseb v ZPKZ Dob
sicer praktično nemogoča.94 O obveznosti nošenja zavodskih oblačil je razpravljal tudi Varuh
človekovih pravic, ki je sklenil, da »morajo prepoved uporabe lastne obleke, perila in obutve v
ZPKZ Dob pri Mirni, ki v svojem hišnem redu kot pravilo določa nošenje zavodskih oblačil,
opravičevati varnostni ali drugi tehtni razlogi.«95 Higiena v naših zavodih je po poročanju
zaporskega osebja v zadovoljivem stanju, kar je v sodbi Štrucl in ostali proti Sloveniji ugotovilo
tudi ESČP.96

5.3.

Angleški sistem

5.3.1. Zakonodaja
Angleška Zaporska pravila zahtevajo, naj bo hrana zdrava, hranljiva, dobro pripravljena in
postrežena, razumno raznovrstna ter v zadostni količini. Preizkus jedi ni potreben pred vsako
delitvijo hrane.97
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V PSI 44/2010 je navedeno, da mora Zaporska služba zagotavljati ne le hranljivosti obrokov,
ampak morajo obroki zadovoljevati tudi kulturne potrebe in raznolikost v smislu različnih diet.
Glede raznolikosti in oskrbe s hrano PSI določa, da morajo biti obsojencem zagotovljeni trije
obroki na dan, pitna voda mora biti dostopna ves čas, za kosilo ali večerjo mora biti na voljo
najmanj 5 različnih menijev, izmed katerih obsojenec vnaprej izbere enega, eden od obrokov
(kosilo ali večerja) mora biti topel, meniji pa se lahko ponovijo največ na vsake štiri tedne.98
Angleška Zaporska pravila določajo, da morajo biti obsojencem s strani zavoda zagotovljena
oblačila, primerna toploti in zdravju, obsojencem, ki delajo, pa morajo biti zagotovljena
primerna zaščitna oblačila. Obsojenci lahko nosijo svoja oblačila, v kolikor so primerna,
urejena in čista. V kolikor obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da obstaja resna nevarnost
poskusa pobega, ter v kolikor minister meni, da bi obsojenec v primeru pobega ogrožal varnost
ljudi, policije ali države, se od njega lahko zahteva, da nosi oblačila, ki so posebej označena ali
obarvana. Vsakemu obsojencu morajo biti na voljo toaletne potrebščine, ki so potrebne za
ohranjanje njegovega zdravja in čistoče, po potrebi pa jih je treba nadomestiti z novimi.
Dovoljeno mu mora biti umivanje, ko je za to primeren čas, ter vroča kopel ali tuš ob sprejemu
in nato najmanj enkrat na teden.99
5.3.2. Razmere v zaporih
Kuhinje v zaporih vodijo gostinski vodje, ki so odgovorni za izvajanje standardov,
usposabljanje osebja in nadzor nad proračunom za prehrano. V rezultatih anket iz leta 2011/12,
ki so jih opravili nadzorniki v angleških zaporih, je razvidno, da je le 27 % obsojencev menilo,
da je hrana v zaporu dobra. V strogo varovanih zaporih jih je bilo takega mnenja le 14 %
obsojencev. V raziskavi glede hranilne vrednosti zaporske hrane je bilo ugotovljeno, da je
večina obrokov sestavljena iz konzervirane hrane, zamrznjene zelenjave in vnaprej pripravljene
hrane brez sezonskih produktov. Problem je tudi v prezgodnji postrežbi obrokov, zaradi česar
morajo obsojenci v mnogih zavodih zdržati dolgo obdobje brez hrane med zgodnjo večerjo
(npr. ob 17. uri) in zajtrkom oz. kosilom, kar včasih pomeni tudi do 20 ur brez hrane. Namesto
kuhanega oz. svežega zajtrka osebje že večer prej razdeli vnaprej pripravljene paketke. Topli
obroki so do časa, ko so razdeljeni obsojencem, skoraj povsem ohlajeni.100 Kljub temu, da mladi
98
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ljudje potrebujejo večji vnos energije za normalno delovanje, so bile v vseh zaporih porcije za
vse starostne skupine enake, kar je sprožilo številne odzive mladih, da so v zaporu ves čas lačni.
Možnost, da obsojenci obedujejo skupaj, je v mnogih zaporih zaradi pomanjkanja osebja ali
prostora omejena. V večini zaporov obsojenci obedujejo v svojih sobah. Zaradi nečistoče v
sobah, bližine stranišča in pomanjkanja prostora je taka praksa nehigienska in škodljiva za
zdravje obsojencev.101 Za hrano vsakega obsojenca sta namenjena približno 2 EUR102 na dan.103
Obsojenci so v Angliji oblečeni v standardne zaporske uniforme, ki jih sestavlja modra majica,
siv pulover in sive hlače. Vsi moški obsojenci morajo nositi uniformo prva dva tedna prestajanja
kazni, v nadaljevanju pa imajo lahko oblečena svoja lastna oblačila, v kolikor si pridobijo to
ugodnost. To ne velja za nevarne obsojence oziroma obsojence v visoko varovanih zaporih
(kategorije A), ki nosijo rumeno-zelen kombinezon z napisom ''HM Prison''. Obsojenci v
odprtih režimih (zaporih kategorije D) lahko nosijo svoja oblačila.104 Higiena v zaporih je na
slabem nivoju – tuši v skupnih kopalnicah so pogosto umazani, plesnivi, nezadostno
prezračevani in nimajo primernih pregrad oz. zastiral.105 V raziskavi je 83 % obsojencev
izjavilo, da ima možnost prhanja vsak dan.106

5.4.

Ugotovitve

Angleška ureditev prehrane v zaporih v določenih pogledih obsojencem ponuja več možnosti
kot pri nas. Obsojenci imajo vsak dan možnost izbire med več različnimi meniji, s čimer zavodi
svojim varovancem zagotovijo, da si vsakokrat izberejo obrok, ki jim najbolj ustreza, in s tem
v večji meri lahko ugodijo njihovim prehranskim željam in potrebam. Kljub temu je v Sloveniji
kvaliteta zaporskih obrokov boljša, prav tako je primernejša praksa razdeljevanja obrokov.
Skupni obrok v zaporu lahko razumemo kot neke vrste družabni dogodek. S tem se namreč
prekine monotonost vsakodnevnega življenja za zapahi, ponudi pa se priložnost socializacije
med obsojenci, za kar so obsojenci v Angliji prikrajšani. Poleg tega je praksa, da obsojenci
obedujejo v sobah, povsem nehumana. Zgodi se, da morajo obsojenci, ki so nameščeni na
zgornjem delu pograda, med jedjo sedeti na straniščni školjki, kar je popolnoma neprimerno,
ne le iz zdravstvenega, temveč tudi iz psihološkega vidika.
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Princip nošenja zaporske uniforme le v začetku prestajanja zaporne kazni se mi zdi smiseln, saj
v tem času lahko pazniki dodobra spoznajo novosprejete obsojence in s tem odpade razlog, da
bi obsojenci morali nositi uniforme zaradi fizičnega razločevanja obsojencev od zaposlenih.
Možnost nošenja lastnih oblačil pozitivno vpliva na počutje vsakega posameznika in na klimo
v zaporu ter s tem pripomore k lažjemu sprejemanju zaporskega življenja.

6. Delo obsojencev
6.1.

Uvod

V številnih sistemih imajo obsojenci možnost dela. Delo pozitivno vpliva na obsojenca ne samo
zaradi možnosti zaslužka, ampak tudi smiselno zapolni njegov čas v zaporu. Z delom obsojenec
prekine monotonost zaporskega življenja in se zaposli s koristnimi dejavnostmi, s tem pa se
zmanjša verjetnost, da se zaradi brezdelja začne posluževati slabih in nezakonitih navad.
Fizično delo pomaga vzdrževati telesno pripravljenost obsojencev in s tem prispeva k
zmanjšanju zdravstvenih težav. Poleg tega igra pomembno vlogo pri njihovi resocializaciji, saj
obsojenci pri delu pridobijo nekatere veščine, kar jim olajša iskanje zaposlitve po odpustu iz
zapora.107

6.2.

Slovenski sistem

6.2.1. Zakonodaja
Obsojencem, ki so zmožni za delo, je treba le-to zagotoviti, v nasprotnem primeru pa jim je
treba omogočiti obiskovanje delovne terapije.108 Obsojencu, ki dela polni delovni čas in
neopravičeno ne izostaja z delovnega mesta, je treba zagotoviti vse pravice iz dela po splošnih
predpisih. Obsojenca se razporedi na delo v skladu z njegovimi duševnimi in telesnimi
sposobnostmi in možnostmi zavoda, upoštevajo pa se tudi želje obsojenca. Osnova za izračun
plačila je 25 odstotkov osnove plače orientacijskega delovnega mesta v sistemu plač javnega
sektorja. Za doseženi nadpovprečni uspeh oz. za prizadevanje pri delu se mu plačilo lahko
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ustrezno poveča oz. prejme denarno nagrado.109 Podrobneje način plačevanja obsojencev ureja
Pravilnik o plačilu za delo obsojencev.110
6.2.2. Razmere v zaporih
Delo obsojencev v času prestajanja zaporne kazni je prostovoljno. Velika večina obsojencev se
odloči za delo, nekaterim izmed njih pa dela žal ni mogoče zagotoviti. Po poročanju URSIKS
se zaprtim osebam delo zagotavlja predvsem v javnih gospodarskih zavodih (JGZ), pri hišnih
delih, v podjetju, ki deluje v območju zavoda Dob (JMW Fire, kjer obsojenci izdelujejo gasilsko
opremo), nekaterim pa tudi zunaj zavoda. Delež zaposlenih zaprtih oseb v letu 2018 je bil 41,05
%. Moških obsojencev, ki so delali, je bilo dne 01.01.2018 558, 260-im dela ni bilo moč
zagotoviti, 14 jih je delo odklonilo, 11 jih je bilo nezmožnih za delo, 22 pa je bilo upokojencev.
Po poročanju URSIKS so prevladujoči razlogi, zaradi katerih nekaterim obsojencem ni bilo
mogoče zagotoviti dela, naslednji: povečanje števila obsojencev, pomanjkanje dela,
pomanjkanje delovnih izkušenj, obsojenci želijo biti razporejeni na delovno mesto, za katero
niso primerni, drugje pa ne želijo delati, zdravstvene omejitve, kratke kazni. Plačilo obsojencev
je v veliki meri odvisno od delovne uspešnosti ter rezultatov dela. Obsojenci, ki delajo v JGZ,
mesečno prejmejo med 50 in 130 eur, obsojenci, ki opravljajo hišna dela, mesečno prejmejo
med 50 in 230 eur, obsojenci, ki delajo zunaj zavoda, pa mesečno prejmejo med 55 in 230
eur.111 V primeru odsotnosti z dela zaradi bolezni obsojenci nimajo pravice do nadomestila.
Obsojenci, ki niso sposobni za redno delo, so vključeni v delovno terapijo. Pristop do vsakega
obsojenca v delovni terapiji je individualen in prilagojen njegovemu psihofizičnemu stanju.
Oblika dela je lahko individualna (risanje, slikanje, modeliranje gline, vezenje, zavijanje knjig
itd.) ali pa skupinska (izdelovanje voščilnic, nakita, modeliranje itd.) Delovna terapija je
plačana, obsojencem pa pripada tudi letni dopust.112
Da položaj obsojenca, ki dela, ni povsem izenačen s položajem delavca v delovnem razmerju,
pojasnjuje Vrhovno sodišče v sklepu z dne 17.06.2014.113 Res, da ZIKS-1 v 45. členu
obsojencem, ki delajo polni delovni čas, zagotavlja vse pravice iz dela po splošnih predpisih,
vendar sodišče opozarja, da »prav iz tega zakona ne izhaja izenačevanje položaja delavca
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v delovnem razmerju in obsojenca na prestajanju kazni. To se med drugim kaže že v določbah
o plačilu (ne o plači), višini plačila, nadomestilu za čas začasne nezmožnosti za delo,
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, itd.«

6.3.

Angleški sistem

6.3.1. Zakonodaja
V Angliji je obsojenca možno zaposliti največ za deset ur na dan. Stremi naj se k temu, da se
obsojenca, če je le možno, zaposli zunaj njegove sobe, kjer naj dela v sodelovanju z drugimi
obsojenci. Če ima obsojenec zdravniško opravičilo, mora biti oproščen dela oziroma ne sme
opravljati del, za katera nima zdravniškega potrdila. Obsojenci ne smejo opravljati del, ki niso
potrjena s strani ministrstva. Obsojenci so za delo plačani po tarifi, ki jo odobri minister.114
6.3.2. Razmere v zaporih
Zaporske oblasti v Angliji zagotavljajo obsojencem mnogo priložnosti za delo. Problem, ki se
kaže pri mnogih podjetjih, je ravno odpuščanje delavcev in zaposlovanje obsojencev, saj jim
izplačujejo zelo nizko plačilo, poleg tega pa so primorani delati tudi nadure. Obsojenci delo
opravljajo v delavnicah znotraj zapora (šivanje oblačil, izdelovanje pohištva, delo v
elektrotehniki ipd.), nekateri opravljajo različna dela za vzdrževanje zavoda, npr. v kuhinji ali
pralnici, tisti, ki so kategorizirani kot nenevarni, pa lahko delajo tudi na delovnih mestih zunaj
zapora.115 Po poročanju Inšpektorata za zapore je v letu 2018/19 78 % obsojencev opravljalo
delo v okviru zavoda, 33 % jih je opravljalo delo izven zavoda, 77 % obsojencev pa se je v času
prestajanja kazni izobraževalo. Približno polovica obsojencev je menila, da jim bodo znanja,
pridobljena pri aktivnostih, izobraževanju in delu, pomagala ob odpustu.116
Minimalno plačilo obsojencev je določeno v PSO 4460, in sicer vsi zaposleni obsojenci
prejmejo najmanj 4,58 EUR (4 GBP) na teden, nadomestilo prejmejo tudi obsojenci, ki zaradi
bolezni ali invalidnosti ne morejo opravljati dela, ter upokojenci in obsojenci, ki želijo delati,
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vendar jim dela ni mogoče zagotoviti.117 V praksi obsojenci, ki delajo kot čistilci in vrtnarji v
zaporu, običajno prejmejo okoli 7,5 EUR na teden, zaposleni pri zunanjih podjetjih pa prejmejo
tudi do 28 EUR na teden.118 Višina plačila je odvisna predvsem od naslednjih treh dejavnikov:
(1) zapor, v katerem je obsojenec, saj PSO daje upravniku zapora diskrecijsko pravico, da sam
določi tarifo, ki bo veljala v tem zaporu; (2) obsojenčeva stopnja na lestvici spodbud in
prisluženih privilegijev (IEP shema119) – obsojenci na višji IEP stopnji so lahko z namenom
spodbujanja in nagrajevanja za isto delo plačani več kot obsojenci na nižji stopnji, (3) tip dela
oz. izobraževanja, v katerega je obsojenec vključen.120
Pravilnik o prihodkih zapornikov (Prisoners' Earning Act 1996), ki je v veljavi od leta 2011, je
na novo uvedel obveznost plačila prispevka v višini 40 % obsojenčevega plačila. Ta obveznost
velja za obsojence, ki zunaj zapora opravljajo plačano delo in zaslužijo več kot 22,89 EUR (20
GBP) na teden. Prispevek se obračuna le iz zneska plačila, ki presega 20 GBP in je namenjen
državnemu dobrodelnemu skladu za podporo žrtvam kaznivih dejanj.121

6.4.

Ugotovitve

Obsojenci v Angliji po pridobljenih podatkih zaslužijo približno dvakrat manj kot pri nas,122
poleg tega pri nas ne poznamo nobenih dajatev, ki bi se obsojencem odtegnile od plačila. Glede
plačila obsojencev se nam na prvi pogled lahko zazdi, da je prenizko, vendar je to eden od
načinov, kako tudi sami do določene mere prispevajo k pokritju stroškov njihove namestitve in
prehrane v zavodu, ki se sicer plačuje iz državnega proračuna. Zavodi v Sloveniji bi si morali
prizadevati k vključitvi čim več obsojencev v opravljanje dela. Glede na to, da so plačila
obsojencem postavljena zelo nizko, ne bi smel biti problem v okolici najti različna fizična dela
na kmetijah ipd. Še posebej je to aktualno v trenutnem obdobju (pomlad – poletje 2020), ko je
zaradi izbruha novega koronavirusa prišlo do velikega pomanjkanja sezonskih delavcev v
kmetijstvu, ki so prihajali iz drugih držav. Predlog o tem, da bi obsojence vključili v sezonska
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dela v kmetijstvu, sem naslovila na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odgovor
Ministrstva se je glasil, da mojemu predlogu »ob upoštevanju vseh varnostnih napotkov, pravil
ter pozitivni oceni o primernosti obsojenca, ne nasprotuje, saj je to ena od možnosti pridobitve
delovne sile in s tem zagotovitve pomoči na kmetijah.«123 Zadevo so odstopili Direktoratu za
kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje, ki je podal odgovor, da
kot sem predlagala sama, vidijo možnosti za širitev tudi pri zaposlovanju obsojencev izven
zavodov oziroma pri zunanjih izvajalcih, »vendar pa je potrebno pri tovrstni obliki opravljanja
dela vzeti zlasti v ozir vprašanje pomanjkanja pravosodnih policistov, ki bi varnostno bolj
problematične obsojence spremljali na delo ter možnost zagotavljanja javnega prevoza in s tem
dostopanja do zunanjih delodajalcev. Prav tako je potrebno predlog temeljito pretehtati tudi z
vidika varnostnih tveganj, zaradi katerih marsikateri obsojenec ni primeren za delo pri zunanjih
delodajalcih.«124

7.

Dopisovanje, obiski in telefonski pogovori
7.1.

Uvod

Povezanost z družino in prijatelji ima v posameznikovem življenju zelo veliko vlogo. Daje mu
občutek pripadnosti ter zagotavlja podporo in vodenje, ko to potrebuje. Nič drugače ne bi smelo
biti v primeru, ko eden od družinskih članov pristane v zaporu. V tem primeru so obiski družine
in prijateljev še toliko bolj pomembni, saj zaprti osebi omogočajo stik z zunanjim svetom,
prekinejo enoličnost zaporskega življenja in mu dajo nov zagon in moč za lažje spopadanje z
življenjem za zapahi. Obiski družinskih članov so pomembni tudi za vzdrževanje dobrih
odnosov znotraj družine – da družina v tem času ne razpade, in da se obsojenec po prestani
kazni lažje vključi nazaj v svoje okolje.125
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7.2.

Slovenski sistem

7.2.1. Zakonodaja
Obsojenci imajo na voljo tri vrste stikov z zunanjim svetom, in sicer: dopisovanje, obiske in
telefonske pogovore. Vsebina pisem je tajna; pregled pošiljk je dopusten le, če obstaja sum
vnašanja ali iznašanja nedovoljenih stvari. Obsojenca lahko najmanj dvakrat tedensko za
najmanj eno uro obiščejo ožji družinski člani, na obsojenčevo zahtevo pa mu je treba omogočiti,
da ga obišče pooblaščenec.126 Obiski so v posebej varovanem režimu nadzorovani, v drugih
režimih pa so lahko nadzorovani ali nenadzorovani. Obsojencem so omogočeni zasebni
telefonski pogovori. Direktor zavoda jim lahko dovoli tudi stik z mediji.127 Obsojenec lahko v
skladu z omejitvami sprejema pošiljke.128
7.2.2. Razmere v zaporih
Obsojenci lahko pošljejo in sprejmejo neomejeno število pisem, in sicer pisemske pošiljke vsak
dan lahko oddajo v poštne nabiralnike, vloge, ki so vezane na rok, pa obsojenci oddajo
pravosodnemu policistu ne glede na čas.129 V letu 2018 so v okviru nadzora nad vnašanjem
prepovedanih snovi odprli 6.923 pisemskih pošiljk in v štirih primerih odkrili prepovedano
substanco.130
Obiski se v zavodih izvajajo po dnevnem redu, in sicer v ZPKZ Ljubljana omogočajo obiske
znotraj zavoda dvakrat na teden po dve uri, obiski so možni tudi v zavodskem parku. V prostoru
za obiske ni otroškega kotička, kar nadomestijo s tem, da igrače in blazino vnesejo v pisarno,
kjer obsojenec lahko preživi nekaj časa s svojim otrokom. V zaprtem oddelku ZPKZ Dob pri
Mirni obiski potekajo v stavbi, ločeni od zapora, in sicer dvakrat tedensko po 7 ur in 45 min;
obiski se od 1. marca do 1. novembra lahko izvajajo tudi na vrtu. Obsojenci, ki dobijo to
ugodnost, lahko koristijo tudi obiske preko noči, ki potekajo v garsonjeri poleg prostorov za
obiske. Kot zanimivost sem pri obisku ZPKZ Dob izvedela, da je kar nekaj obsojencev dobilo
otroka v času prestajanja zaporne kazni.131
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Obsojenci v zaprtem oddelku nimajo možnosti posedovati mobilnih telefonov, lahko pa
uporabljajo zavodski telefon. Čas za telefonske pogovore je v vsakem zavodu določen z
dnevnim redom, in sicer je v zaprtem delu ZPKZ Ljubljana možnost telefoniranja vsak dan
približno 8 ur, v ZPKZ Dob pri Mirni pa so telefoni dostopni praktično cel dan, od 6.00 do
23.00, razen za prvi oddelek, kjer je čas za telefonske klice omejen na približno 3 ure.
Telefonski pogovor lahko traja največ 10 min, izjemoma pa tudi več. Vsebina telefonskih klicev
ni nadzorovana, niti ni omejeno, katere telefonske številke obsojenec lahko kliče. Zavodski
delavci imajo sicer nadzor nad klici, saj lahko preverijo zgodovino klicev, vendar klicev
načeloma ne omejujejo. Video klici v zavodih niso možni.132 Obsojenci stroške telefonskih
pogovorov krijejo sami, vedno pa lahko brezplačno pokličejo v urad Varuha človekovih
pravic.133 Glede stroškov telefoniranja v zavodih je razpravljal Varuh človekovih pravic v
svojem letnem poročilu, kjer je dejal, da »zaprte osebe sicer niso upravičene do brezplačnih
telekomunikacijskih storitev, kar pa ne upravičuje precej višjih cen klicev, kot so zunaj zapora
…« Varuh je poudaril, da gre pri telefoniranju v zavodih za nerazumno drag sistem, saj
dvominutni klic v mobilno omrežje stane več kot en evro, klic v tujino pa je približno dvakrat
dražji.134
Obsojenci lahko sprejmejo pošiljke s hrano v teži do 3 kg; hrana mora biti v originalni embalaži
z ustrezno deklaracijo. Če je pošiljka večja od dimenzij, opredeljenih v hišnem redu zavoda, se
jo vrne prinašalcu oz. pošiljatelju. Vse pakete pristojni delavci pregledajo in potem izročijo
obsojencem. Obsojenec lahko preko denarnih nakazil in obiskovalcev sprejema tudi denar.135
Paketi in obiski predstavljajo enega od najpogostejših načinov vnašanja droge in drugih
prepovedanih predmetov v zavode. Droga je bila v letu 2018 v paketih najdena v 11 primerih.
Pri nadzoru vnašanja prepovedanih predmetov rentgenske naprave v precejšnji meri povečajo
nivo varnosti, predvsem kar se tiče orožja, vendar niso dovolj učinkovite pri odkrivanju drog.
Eden od učinkovitih ukrepov za preprečevanje vnašanja prepovedanih snovi so obiski za
stekleno pregrado, kjer neposredni stik zaprte osebe z obiskovalcem ni mogoč. V zavodih so se
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sicer za tovrstni način obiska odločali le, ko je bilo to nujno potrebno iz varnostnih razlogov,
oz. ko tako zahteva predpis.136
Obsojenci imajo v Sloveniji možnost glasovanja na volitvah in referendumih. To se izvaja na
način, da zadevo, o kateri se glasuje, objavijo na oglasni deski v zavodu, kdor želi, pa prejme
glasovnico. Ko se potrdi verodostojnost, se izjava posreduje naprej. V zavodih je običajno zelo
malo interesa za sodelovanje na volitvah in referendumih.137
Obor CPT je glede stikov obsojencev z zunanjim svetom dejal, da je sistem urejen zadovoljivo,
predlagal je le spremembo režima obiskov za obsojence v strožjem režimu ZPKZ Maribor ter
prenovo in povečanje prostorov za obiske v ZPKZ Maribor in ZPKZ Ljubljana.138

7.3.

Angleški sistem

7.3.1. Zakonodaja
Angleška Zaporska pravila že v uvodnih določbah velevajo, da je treba nameniti posebno
pozornost vzdrževanju dobrih odnosov med obsojencem in njegovo družino ter drugimi
osebami, da se v čim večji meri uresniči interese njegove družine ter zagotovi njegovo
socializacijo.139 Obsojencem se omogoča ohranjanje stikov z družino in prijatelji preko
dopisovanja, obiskov in telefonskih klicev. Zaradi varovanja reda in discipline ali zaradi
preprečevanja kaznivih dejanj lahko minister izvajanje določenih stikov omeji ali prepove.
Minister lahko zahteva tudi, da se izvrševanje obiskov izvaja v posebnem prostoru s fizičnimi
omejitvami, ki preprečujejo kontakt med obsojencem in obiskovalcem. Upravnik zapora lahko
prebere vsako pismo, ki ga obsojenec prejme ali odpošlje, ter posluša oziroma preverja tudi vse
druge vrste komunikacije med obsojenci in drugimi osebami (kar vključuje tudi telefonske
klice). Vsi obiski obsojencev so vidno in slušno nadzorovani. Vsak obsojenec ima pravico, da
pošlje in prejme eno pismo ob sprejemu v zavod in potem enega vsak teden, ter da sprejme dva
obiska v obdobju štirih tednov (oz. en obisk, če tako odloči minister). Obsojenec je upravičen
le do obiskov sorodnikov in prijateljev, razen če drugače določi ministrstvo. Upravnik zapora
lahko obsojencu dovoli dodatna pisma ali obiske kot eno od ugodnosti.140
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Natančnejša navodila glede izvajanja obiskov vsebuje PSI 16/2011. Eno od zanimivih določil
je, da se lahko zaporniki in obiskovalci pogovarjajo v kateremkoli jeziku, vendar morajo
govoriti angleško v primeru, da je to v interesu varnosti zapora ali države, javne varnosti ali
preprečevanja oz. odkrivanja kaznivih dejanj. Če sogovornika ne znata angleško, lahko pogovor
posluša nekdo, ki razume jezik pogovora, ali pa se pogovor snema.141
7.3.2. Razmere v zaporih
Po podatkih raziskave Zaporskega inšpektorata iz leta 2018/19 so v vseh angleških zaporih
obsojenci imeli možnost ohranjanja stikov s sorodniki in prijatelji s pomočjo obiskov,
telefonskih klicev in pošte.142
Obsojenci lahko pošljejo neomejeno število pisem, od tega vsak teden eno brezplačno, za ostala
pisma pa morajo sami kupiti znamke po redni ceni.143 Mnogo pisem v zaporih se izgubi,
problem pa je tudi v velikih zamudah pri razdeljevanju prejetih pisem. V nekaterih zaporih so
uvedli sistem ''pošlji e-pošto zaporniku'' (''e-mail a prisoner''), ki deluje na način, da družinski
člani ali prijatelji za približno 50 centov pošljejo e-poštno sporočilo zaporu, oni to sporočilo
natisnejo in predajo obsojencu z naslednjo dostavo pošte.144
Pravila glede obiskov se razlikujejo od zapora do zapora, vendar v večini zaporov velja pravilo,
da obsojenec lahko sprejme dva enourna obiska v obdobju štirih tednov, več obiskov pa si
prisluži s tem, ko napreduje po IEP shemi (Incentives and Earned Privileges Scheme – Shema
spodbud in prisluženih privilegijev)145. V praksi le obsojenci na najvišji stopnji pridobijo
privilegij več obiskov. V raziskavi inšpektorata za zapore je le 30 % zapornikov dejalo, da jih
svojci brez večjih težav lahko redno obiskujejo, 16 % zapornikov pa je izjavilo, da obiskov ne
dobijo. Razlogi za to so lahko različni, vendar je pogosta ovira velika razdalja zapora od
bivališča in odmaknjena lokacija zapora. Zanimiva opcija, ki jo prakticirajo v mnogih zaporih
po Angliji, so t. i. ''nakopičeni obiski'' (''accumulated visits''), kar pomeni, da obsojence, ki
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zaradi oddaljenosti zapora ne dobivajo obiskov, dvakrat na leto za kratek čas premestijo v bližjo
ustanovo, kjer jih lahko obiščejo svojci. V kolikor to zahtevajo okoliščine, se obiski izvajajo za
steklom, kjer fizični kontakt med obsojencem in obiskovalcem ni mogoč. Problem pri tem po
mnenju inšpektorja nastane takrat, ko se morajo obiski vršiti za steklom, čeprav pri zaporniku
ni nobene nevarnosti oz. varnostnega razloga, povezanega neposredno z obiskom, ampak je to
neke vrste kazen za neko drugo obsojenčevo ravnanje. Nekateri zapori poleg običajnih obiskov
omogočajo tudi t. i. družinske dni, ko zapornik lahko daljši čas preživi s svojimi otroki in se z
njimi igra v sproščenem okolju, zasnovanem kot otroška igralnica. V mnogih zaporih imajo to
možnost le obsojenci na najvišji stopnji po IEP shemi.146
Obsojenci dohodnih klicev ne morejo sprejemati, prav tako jim ni dovoljeno imeti mobilnega
telefona, zato so njihova edina možnost skupni zaporski telefoni. Obsojenci lahko kličejo le na
številke, ki so s strani zapora predhodno odobrene in dodane na njihov ''PIN račun''. Največje
možno število telefonskih številk na obsojenčevem računu je 20. Klici iz zapora so plačljivi, in
sicer 10-minutni klic na stacionarni telefon oz. 5-minutni klic na mobilni telefon stane približno
1 GBP (kar je pribl. 1,14 EUR). Glavni problemi glede telefonskih klicev v zaporu so: velik
zamik pred odobritvijo določene telefonske številke na zapornikov PIN račun, majhno število
telefonov na razpolago, omejen čas telefoniranja, ki se v večini primerov prekriva z
obsojenčevimi drugimi obveznostmi in pomanjkanje zasebnosti pri telefoniranju. Nekateri
predvsem novejši zapori imajo telefonske govorilnice v celicah, kjer sicer veljajo isti pogoji za
klice, vendar ima zapornik možnost klic opraviti kadarkoli čez dan, ko je v celici. Uporaba
internetnih video storitev (vključno s Skype-om) je bila leta 2014 prepovedana na nacionalni
ravni zaradi težjega nadzora nad komunikacijo. V primeru, da ima obsojenec partnerja ali
bližnje sorodnike v drugem zaporu, so dovoljeni klici med zaporoma, ko eden od obsojencev
pridobi dovoljenje sprejemanja dohodnih klicev iz drugega zapora.147
Glede na raziskavo inšpektorata za zapore je v letu 2018/19 le 28 % moških obsojencev dejalo,
da jih osebje zapora spodbuja k ohranjanju stikov z družino in prijatelji, 55 % jih je imelo težave
s komuniciranjem preko pisanj, 86 % jih je imelo možnost uporabljati telefon vsak dan, 19 %
pa je dobilo obisk svojcev vsaj enkrat na teden.148
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V Angliji lahko obsojenci komunicirajo z mediji preko dopisovanja, telefonskih klicev in
obiska, vendar morajo pred tem prejeti dovoljenje upravnika zapora, kar pa se zgodi le v redkih
primerih.149
Združeno Kraljestvo zaprtim osebam ne daje pravice glasovanja na volitvah in referendumih, s
čimer krši 3. člen Dodatnega protokola Evropske konvencije o človekovih pravicah. Primer
Hirst proti Združenemu Kraljestvu150 je precedens v angleški sodni praksi v zvezi s kršenjem
pravice do svobodnih volitev. Sodišče je zavzelo stališče, da ni treba vsaki zaprti osebi dati
volilne pravice, vsekakor pa popolna prepoved volilne pravice ni upravičena iz dveh razlogov.
Prvič, volilna pravica je pravica in ne ugodnost, torej je do nje upravičen vsak že s tem, ko je
državljan določene države. Volilna pravica ni nekaj, kar bi si zapornik moral prislužiti z
vzornim vedenjem. In drugič, splošna prepoved glasovanja je enotna za vse zapornike, ne glede
na vrsto njihovega kaznivega dejanja, kar se ne sklada s tem, da so kazni primerne zločinom.
Zakaj bi morali biti torej vsi zaporniki podvrženi enaki dodatni kazni?151 Tej sodbi je sledilo še
veliko drugih sodb ESČP, v katerih je Sodišče ugotovilo enako kršitev.152

7.4.

Ugotovitve

Vsa pisma, tako prejeta kot odposlana, so v Angliji lahko predmet pregleda, prav tako se
nadzoruje telefonske klice in obiske obsojencev. Na tej točki vidimo, da je v angleških zaporih
varovanje zasebnosti obsojencev obravnavano precej bolj ohlapno kot pri nas. Popoln nadzor
nad vsemi obsojenci se mi ne zdi smiseln, prvič zaradi tega, ker vsi obsojenci ne predstavljajo
iste stopnje tveganja, zato bi bil lahko nadzor omejen le na določeno skupino obsojencev, kjer
obstaja večja verjetnost sporne komunikacije, ali pa bi se dovoljenost nadzora presojala za
vsakega posameznika posebej; in drugič, ker se z nepotrebnim nadzorom stikov lahko otežuje
izvajanje le-teh – vsekakor stiki ne potekajo tako sproščeno, kot bi potekali, če bi obstajala
večja zasebnost, s čimer lahko tak nadzor tudi negativno vpliva na razmerja v obsojenčevi
družini. Ureditev obiskov je za obsojence ugodnejša v Sloveniji, saj lahko prejmejo kar štirikrat
več obiskov kot obsojenci na osnovni IEP stopnji v Angliji. Drago zaračunavanje telefonskih
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klicev iz zaporov pa je pomanjkljivost našega sistema. Obsojenci so namreč zaradi storitve
kaznivega dejanja kaznovani že z odvzemom svobode, zato dodatno kaznovanje z dražjimi
cenami klicev, kot so te zunaj zapora, ne bi smelo biti dovoljeno.

8.

Ugodnosti obsojenca
8.1.

Uvod

Razlika med pravicami in ugodnostmi je v tem, da so pravice človeku zagotovljene z ustavo,
zakonom ali drugim pravnim aktom in jih osebi ne moremo zakonito odvzeti brez ustreznega
zakonskega postopka. Ugodnosti pa so (velikokrat pogojno) podeljene s pisnimi pravili, ki
urejajo delovanje nekega sistema oz. objekta (npr. zapora) in se jih v skladu s temi pravili lahko
tudi odvzame ali začasno odloži. Obsojenci imajo glede obiskov, izhodov, dopusta, stikov z
zunanjim svetom … določne pravice iz zakonov, dodatne ugodnosti pa se jim lahko podelijo s
strani vodstva zavoda. Ugodnosti so za obsojence najpomembnejši cilj v času prestajanja kazni
zapora in hkrati pomemben motivacijski dejavnik. Pomembne so za ohranjanje stikov z družino
in okoljem ter imajo veliko vlogo v procesu uspešne priprave za vključitev v življenje na
prostosti po prestani kazni.153

8.2.

Slovenski sistem

8.2.1. Zakonodaja
Direktor zavoda lahko za aktivno prizadevanje in doseganje uspehov pri izpolnjevanju
osebnega načrta ter spoštovanje hišnega reda obsojencu podeli določene zunajzavodske
ugodnosti in dodatne ugodnosti znotraj zavoda. Ugodnost se obsojencu zaradi storitve
disciplinskega prestopka ali iz drugih razlogov lahko odvzame.154 Pravica, ki je v ZIKS-1
izrecno določena, je pravica do duhovne oskrbe, ki je podrobneje opredeljena v 24. členu
Zakona o verski svobodi.155
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8.2.2. Razmere v zaporih
V vseh slovenskih zaporih je postopek podeljevanja ugodnosti obsojencem bolj ali manj enoten.
Predloge za podelitev ugodnosti pripravijo pedagogi ter jih obravnavajo na oddelčnih
strokovnih skupinah, odločitev pa nato sprejme direktor zavoda oz. vodja dislociranega
oddelka. Obsojenci, ki brez upravičenih razlogov niso pripravljeni redno delati, ter obsojenci –
odvisniki, ki se niso pripravljeni vključiti v program obravnave odvisnosti od alkohola in
prepovedanih drog, praviloma niso upravičeni do zunaj zavodskih ugodnosti. To je večkrat
razlog pritožb obsojencev, ki menijo, da jih v zavodu s tem prisiljujejo k vključitvi v tovrstne
obravnave. Zavodi so poleg zakonskih kriterijev pri odločanju o podelitvi zunaj zavodskih
ugodnosti pozorni tudi na grožnje iz okolja in na grožnje oškodovancem, upoštevajo pa tudi
spoštovanje sprejetih dogovorov ter odnos do kaznivega dejanja, delavcev in soobsojencev.156
V letu 2018 so bile največkrat podeljene zunaj zavodske ugodnosti: prost izhod iz zavoda
(8087-krat), nenadzorovan obisk zunaj zavoda (4234-krat) ter popolna izraba letnega počitka
na prostosti (2178-krat). V okviru zavoda sta bili podeljeni ugodnosti podaljšan in
nenadzorovan obisk (23.151-krat) ter prost obisk v garsonjeri (1483-krat). Obsojenci v zavodih
za prestajanje kazni zapora so zunaj zavodske ugodnosti zlorabili v 20 primerih. V okviru
namenskih izhodov je bilo v letu 2018 največ izhodov v zdravstvene ustanove (3167-krat),
izhodov zaradi izobraževanja (1404-krat) ter izhodov zaradi obravnav v drugih ustanovah
(1049-krat). Sledijo namenski izhodi v državne organe brez odredbe, nenačrtovani izhodi zaradi
smrti ipd. ter izhodi zaradi rojstva otroka in poroke. Namenski izhodi so bili zlorabljeni 3krat.157
Pravica do svobode veroizpovedi je ena od osnovnih človekovih pravic, ki je med drugim
definirana tudi v 18. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah. V Sloveniji je najbolj
zastopana vera katoliška, pri izvajanju duhovne oskrbe v zavodih pa jo je zastopal Zaporniški
vikariat. Koordinator za duhovno oskrbo v slovenskih zaporih je duhovnik Robert Friškovec.
V zavodih mesečno ter v času praznikov potekajo bogoslužja, izvaja se tudi veliko drugih
programov v okviru katoliške cerkve. Versko oskrbo nudijo tudi pripadnikom islamske religije
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in srbske pravoslavne cerkve. Zaprtim osebam so na voljo izvodi Svetega pisma, Korana in
druge verske literature. Kršitev pravice do duhovne oskrbe v zavodih ni bila zaznana.158
Na ukinitev dodatnih ugodnosti se nanaša sodba višjega sodišča z dne 12.06.2019,159 v kateri
je sodišče potrdilo, da je obsojenec z nevestnim delom in gibanjem po prostorih, kjer mu to ni
bilo dovoljeno, upravičeno izgubil dodatne ugodnosti podaljšanih in nenadzorovanih obiskov.
Podeljevanje ugodnosti sicer ni vezano zgolj na opravljanje dela, ampak na celotno obnašanje
obsojenca v času prestajanja kazni.

8.3.

Angleški sistem

8.3.1. Zakonodaja
Angleška zaporska pravila določajo, da mora biti v vsakem zaporu postavljen sistem ugodnosti,
ki je odobren s strani ministrstva in prilagojen kategoriji zapornikov v tem zaporu. Sistem
ugodnosti mora vsebovati sporazum, na podlagi katerega lahko obsojenci znotraj zapora
porabijo denar, prislužen v času prestajanja zaporne kazni. Prav tako mora vsebovati pogoje,
pod katerimi se dovoli obsojencu preživljati dodaten čas zunaj celice in drug z drugim. Sistem
ugodnosti mora določati, da se ugodnosti lahko obsojencem podeljujejo le v tolikšni meri in za
toliko časa, kolikor izpolnjujejo standarde vedenja ter prizadevanja pri delu in drugih
aktivnostih.160
PSI 30/2013 je sistem ugodnosti zasnoval tako, da so vsi obsojenci razdeljeni v štiri kategorije
glede na količino ugodnosti, ki jim pripada. Ta shema se imenuje Shema spodbud in prisluženih
privilegijev (Incentives and Earned Privileges – IEP) in velja v vseh zavodih v Angliji. Kriteriji
glede IEP sheme so določeni na naslednji način: na najnižji oz. ''vstopni stopnji'' (''entry level'')
so novosprejeti obsojenci. Po 14 dneh se primer vsakega obsojenca ponovno preuči in ta
napreduje na ''standardno stopnjo'' (''standard level''), če je izpolnil pogoje, ali nazaduje na
''osnovno stopnjo'' (''basic level''), če jih ni. Obsojencem na ''osnovni stopnji'' so dodeljene le
pravice, določene z zakonom, in nobene dodatne ugodnosti. Če je obsojenec sodeloval v
različnih aktivnostih, izkazoval zavzetost pri rehabilitaciji in se primerno vedel, napreduje na
''standardno stopnjo''. S tem mu je dovoljeno sprejeti več obiskov ter poslati več pisem, imeti
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televizor v svoji celici in porabiti več denarja. Če obsojenec izkazuje zavzetost pri rehabilitaciji,
sodeluje pri delu in drugih aktivnostih in upošteva zaporska pravila vsaj 3 mesece, napreduje
na ''najvišjo stopnjo'' (''enhanced level''). Izkazati mora tudi pripravljenost pomagati sojetnikom
in osebju. Na ''najvišji stopnji'' je obsojenec upravičen do dodatnih ugodnosti, kot so nošenje
svojih oblačil, možnost sprejeti več obiskov in zaslužiti ali porabiti več denarja. Vsako ugodnost
se ob neupoštevanju pravil lahko odvzame.161 Pravila glede sheme spodbud in prisluženih
privilegijev, ki so v veljavi od januarja 2020, so ''vstopno stopnjo'' ukinila in določila, naj se vsi
obsojenci ob sprejemu klasificirajo na ''standardno stopnjo''.162
Zaporska pravila urejajo tudi versko oskrbo v zaporih. Zaporski duhovnik naj opravi razgovor
glede verskega prepričanja z vsakim od obsojencev čim prej po sprejetju v zapor in pred
njegovim odpustom iz zapora ter opravi pogreb obsojencev, ki so umrli med prestajanjem
zaporne kazni. Duhovnik naj dnevno obišče vse obsojence, ki pripadajo anglikanski veri in so
bolni, vklenjeni ali v samici, prav tako lahko obišče obsojence drugih ver, če izrazijo željo.
Duhovnik naj za obsojence, ki pripadajo anglikanski veri, opravi verski obred najmanj vsako
nedeljo, za božič in veliki petek. Obsojencem krščanske veroizpovedi naj ob nedeljah, za božič
in veliki petek ne bo treba opravljati nepotrebnega dela, prav tako tudi obsojencem drugih
veroizpovedi na priznane dni, ki jih spoštuje njihova religija. Vsak obsojenec naj ima dostop
do verskih knjig, ki jih ministrstvo odobri za rabo v zaporih.163 Podrobnejša navodila glede
verske oskrbe, spremembe religije, verskega ekstremizma, kraja verskih obredov, verskih
praznikov ipd. vsebuje PSI 05/2016, kjer so v dodatku opisane vse religije z njihovimi prazniki,
verskimi knjigami, hrano, navadami, zakramenti itd.164
8.3.2. Razmere v zaporih
Glede na raziskavo Sklada za reformo zaporov iz leta 2018 je bilo mnogo obsojencev mnenja,
da je trenutni sistem IEP metoda kaznovanja zapornikov in ne sredstvo za vzpodbujanje
vzornega vedenja. Sistem IEP naj bi bil neskladen tako med zavodi, kot tudi znotraj zavodov.
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Približno 6 % obsojencev je na osnovni stopnji sheme IEP. Le 40 % anketiranih obsojencev
meni, da jih je sistem IEP vzpodbudil k izboljšanju vedenja.165 Prav tako je v letnem poročilu
glavnega inšpektorja za zapore iz leta 2018/19 navedeno, da dodelitev na osnovno stopnjo
sheme IEP pogosto nepravično služi kot metoda kaznovanja obsojencev, uporaba sheme pa naj
bi bila ponekod celo diskriminatorna do črncev in manjšinskih etničnih skupin.166
Po poročanju zaporskega inšpektorata je bilo tako v letu 2017/18 kot tudi v letu 2018/19
zagotavljanje verske oskrbe ena od pomembnejših stvari v zaporih. Duhovniki so bili redno
vključeni v različne zaporske aktivnosti, kot so delavnice o preprečevanju samopoškodovanja,
podpora ob izgubi svojcev in vodenje storilcev kaznivih dejanj. V raziskavi je 68 % zaprtih
oseb dejalo, da so bila njihova verska prepričanja in potrebe spoštovane. 69 % zaprtih oseb je
dejalo, da se lahko, ko želi, pogovori z duhovnikom, 86 % zaprtih oseb pa je dejalo, da se imajo
možnost udeleževati verskih obredov.167

8.4.

Ugotovitve

Sistem podeljevanja ugodnosti se med državama nekoliko razlikuje; v Angliji imajo ta institut
urejen bolj sistematično, kot neke vrste lestvico, po kateri obsojenec lahko napreduje (ali
nazaduje), sam princip in namen podeljevanja ugodnosti pa je zelo podoben. Bistvena razlika
med državama je ta, da v Sloveniji lahko obsojenci preko sistema ugodnosti dobijo tudi
določene zunanjzavodske ugodnosti, medtem ko je v Angliji mogoče podeliti le dodatne
privilegije v okviru zavoda. Določeni privilegiji, ki jih obsojenec v našem sistemu lahko pridobi
preko sistema ugodnosti, se v Angliji podelijo preko možnosti prekinitve kazni. Glede na to, da
imajo v Sloveniji obsojenci že po zakonu zagotovljenih precej možnosti stikov s svojci, dodatne
ugodnosti res lahko tako, kot to predvideva zakon, razumemo kot privilegij za najbolj pridne,
aktivne in vzorne obsojence. Po drugi strani pa angleškim obsojencem tako Zaporska pravila
kot tudi PSI omogočata le majhno število obiskov. Zadostno število obiskov lahko prejmejo le
obsojenci na najvišjih stopnjah IEP lestvice, zato bi nazadovanje po tej lestvici, kot so to
izpostavili obsojenci, res lahko razumeli kot neke vrste kaznovanje.
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V Angleškem sistemu zaradi zgodovinskega in kulturnega okolja religija tako v javnem
življenju kot tudi v zaporih igra pomembno vlogo. Posledično je v zavodih organiziranih več
religioznih programov, obredi pa se izvajajo tedensko. V Sloveniji je zaradi večjega poudarka
na ločitvi države in cerkve tudi v zaporih nekoliko manj zanimanja za versko oskrbo, kljub
temu pa se imajo obsojenci možnost mesečno udeleževati obredov in drugih verskih vsebin.168

9.

Premestitev obsojenca in prekinitev prestajanja kazni zapora
9.1.

Uvod

Kazen zapora se tako v Sloveniji kot v Angliji lahko prekine zaradi več razlogov, ki pa se med
državama precej razlikujejo. Skupno obema sistemoma je, da prekinitev prestajanja kazni
zapora ni pravica obsojenca, ampak možnost, ki se mu odobri po tehtni presoji direktorja
zavoda.

9.2.

Slovenski sistem

9.2.1. Zakonodaja
Po slovenskem zakonu obstaja možnost, da se obsojenca, če je to potrebno zaradi osebnega
načrta, delovnega programa, varnosti ali ohranitve reda, premesti v okviru istega zavoda ali iz
enega v drug zavod. Kadar za to ne obstajajo varnostni zadržki, lahko direktor zavoda obsojencu
prekine prestajanje kazni zapora. Čas prekinitve se ne všteje v prestajanje kazni. Če razlogi za
prekinitev prestajanja kazni prenehajo oz. če obsojenec prekinitev kazni zlorabi, pokliče
direktor zavoda obsojenca takoj na prestajanje kazni.169
9.2.2. Razmere v zaporih
V Sloveniji imajo vsi obsojenci, za katere ne obstajajo varnostni zadržki, možnost zaprositi za
prekinitev kazni. V ZPKZ Ljubljana je bil v času mojega obiska na prekinitvi zaporne kazni le
en obsojenec, velika večina prekinitev se namreč izvede zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer
po 1. ali 5. točki 82. člena ZIKS-1.170 Po podatkih iz letnega poročila URSIKS je bilo v letu
168
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2018 307 obsojencev premeščenih ali prerazporejenih v drug zavod, 51 obsojencem pa je bila
kazen prekinjena.171
Da se razlogi za prekinitev prestajanja zaporne kazni presojajo zelo restriktivno, je razvidno iz
odločbe upravnega sodišča,172 v kateri je sodišče dejalo, da je prekinitev prestajanja kazni
zapora izjema, zato mora biti v primeru bolnega obsojenca hujša bolezen dejansko izkazana in
izrecno ugotovljena s strani njegovega zdravnika. Za prekinitev kazni ne zadostuje le
priporočilo, »naj po možnosti nadaljuje zdravljenje v domačem okolju«. Na premestitev
obsojenca pa se nanaša sodba,173 v kateri upravno sodišče poudarja, da je za premestitev
obsojenca iz strožjega v svobodnejši režim ključnega pomena ocena, da ne bo zlorabil takega
režima. Ob upoštevanju vseh okoliščin glede obsojenca, med drugimi, da ima neurejene
družinske razmere, prepoved stikov s hčerko, na prestajanje zaporne kazni je bil priveden …,
je sodišče potrdilo odločitev Zavoda, da za obsojenca še ni mogoče utemeljeno pričakovati, da
ne bo zlorabil svobodnejšega režima.

9.3.

Angleški sistem

9.3.1. Zakonodaja
Angleška zakonodaja prekinitev prestajanja kazni zapora imenuje ''začasni odpust'' (temporary
release oz. release on temporary licence – ROTL). O začasnem odpustu obsojenca odloča
minister, odpust pa je možen za katerokoli časovno obdobje. Obsojenca se lahko začasno
odpusti samo v primeru, da ima minister zagotovilo, da obsojenec v času odpusta ne bo storil
kaznivega dejanja ali kako drugače prekršil pogojev, pod katerimi je izpuščen. Obsojenca, ki je
bil po tem zakonu začasno odpuščen, se lahko kadarkoli pokliče nazaj na prestajanje kazni, ne
glede na to, ali je prekršil pogoje začasnega odpusta ali ne.174 Če se obsojenec, ki je bil začasno
odpuščen, ne vrne v zapor po poteku roka, določenega v odredbi, ga lahko aretirajo brez naloga
in pripeljejo nazaj v zapor. Tudi v Angliji se čas začasnega odpusta ne všteje v dolžino kazni.175
V novih pravilih s področja začasnega odpusta, ki so nadomestila PSI 13/2015, so opisani štirje
različni načini začasnega odpusta obsojenca, in sicer: dnevni odpust, povezan z osebnim
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načrtom (npr. za plačano in prostovoljno delo, usposabljanje in izobraževanje, vzdrževanje
družinskih vezi); nočni odpust, ki omogoča obsojencem, da preživijo nekaj časa na naslovu,
kjer bodo bivali po prestani zaporni kazni, z namenom, da vzpostavijo vezi z družino in lokalno
skupnostjo (to lahko traja največ štiri noči); odpust za obsojence, ki so edini skrbniki otrok, kar
pomaga vzdrževati odnose med staršem in otrokom in je dobra priprava na starševske dolžnosti
(traja največ tri dni) ter odpust zaradi posebnih okoliščin, ki omogoča obsojencem, da se
odzovejo na izjemne oz. osebne okoliščine, npr. zdravljenje, sodelovanje v kazenskih postopkih
itd. (po navadi traja nekaj ur). Pravila določajo tudi postopek podelitve začasnega odpusta.176
9.3.2. Razmere v zaporih
V Angliji je začasni odpust pomemben del procesa resocializacije in rehabilitacije obsojencev.
Za mnoge obsojence, predvsem tiste, ki prestajajo dolge kazni zapora, je možnost prekinitve
prestajanja kazni ključni element za zagotovitev varnega odpusta iz zapora ter za vključitev
obsojenca v družbo in življenje izven rešetk. Daje mu možnost, da si organizira delo in
nastanitev za čas po odpustu ter vzpostavi oz. ohranja odnose z družino in lokalno skupnostjo.177
Vsi nimajo možnosti začasnega odpusta. Kategorije zaprtih oseb, ki ne morejo biti začasno
odpuščene, so: obsojenci kategorije A in begosumni obsojenci; priporniki; obsojenci, ki bodo
izročeni drugi državi; obsojenci kategorije B niso upravičeni do dnevnega ali nočnega odpusta,
zapor lahko zapustijo le ob smrti družinskega člana; obsojenci, ki prestajajo dosmrtno kazen
zapora, so lahko odpuščeni le, če so v polodprtem ali odprtem oddelku, ali če so v zaprtem
oddelku le zaradi zdravstvenih razlogov. 178
Med julijem in septembrom 2019 je bilo v Angliji 117.576 primerov začasnih odpustov, in sicer
je bil 5.134 obsojencem v tem obdobju odobren vsaj en začasni odpust (od skupno približno
82.800 obsojencev). Zgodilo se je 150 kršitev pogojev začasnega odpusta. Premestitev
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obsojencev je bilo v istem obdobju 22.108, 72 % teh je bilo rutinskih premestitev znotraj
zavodov.179

9.4.

Ugotovitve

Glavni namen prekinitve kazni oz. začasnega odpusta obsojenca se v slovenskem in angleškem
sistemu močno razlikuje. Medtem ko je pri nas prekinitev kazni namenjena predvsem reševanju
zdravstvenih težav obsojencev in je zaradi tega zelo redko izkoriščena, je v Angliji začasni
odpust eden od načinov resocializacije obsojenca v družbo in možnost opravljanja dela zunaj
zavoda. Možnost prekinitve zaporne kazni z namenom, da bi obsojenec nekaj časa preživel s
svojo družino in se s tem lažje vključil v vsakdanje življenje po prestani kazni, bi lahko
primerjali z nekaterimi zunajzavodskimi ugodnostmi, ki jih lahko v Sloveniji pridobi obsojenec,
na primer obisk zunaj zavoda, prost izhod iz zavoda ter delno ali popolno izrabo letnega dopusta
ali letnega počitka zunaj zavoda. Bistvena razlika pri tem pa je, da se čas, ki ga obsojenec v
Angliji preko instituta prekinitve zaporne kazni izkoristi za resocializacijo, ne všteje v dolžino
kazni, medtem ko se pri nas zunajzavodske ugodnosti vštejejo v prestajanje kazni, zaradi česar
je ta institut za obsojenca mnogo ugodnejši.

10. Red in disciplina
10.1. Uvod
Pomembno je, da v zaporu obstaja sistem ugodnosti kot način pozitivnega spodbujanja
obsojencev k udejstvovanju pri aktivnostih, upoštevanju hišnega reda, vzornemu vedenju itd.
Za zagotovitev popolnega reda in discipline pa tak pristop žal ne zadošča, zato je ključnega
pomena, da se zagotovijo tudi prisilna sredstva za spoštovanje pravil v zaporih. Zaporska
pravila in predpisi niso namenjena samo ohranjanju reda in discipline v zaporih, ampak se s
tem zagotavlja tudi varnost obsojencev in osebja.
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10.2. Slovenski sistem
10.2.1. Zakonodaja
Če se obsojenec med prestajanjem kazni zapora ne ravna po hišnem redu, pravilih o delovni
disciplini in odredbah uradnih oseb, se ga disciplinsko kaznuje. Disciplinske kazni, ki se za
prestopke lahko izrečejo, so naslednje: pisni opomin, razporeditev na drugo delo, omejitev
sprejemanja pošiljk ter oddaja v samico do 21 dni s pravico do dela ali do 14 dni brez pravice
do dela.180 V določenih hujših primerih lahko pravosodni policist obsojenca odvede v poseben
prostor, kjer lahko ostane največ 12 ur.181 Če obsojenec v zavodu stori dejanje, ki ima vse znake
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je zavod dejanje dolžan naznaniti
pristojnemu državnemu tožilstvu ali pristojni policijski postaji.182
10.2.2. Razmere v zaporih
Do disciplinskih postopkov v naših zavodih pride zelo redko.183 Glede na letno poročilo
URSIKS je bilo v naših zavodih za prestajanje kazni zapora obsojencem v letu 2018 v
disciplinskih postopkih izrečenih skupaj 42 disciplinskih kazni, kar je 63,16 % manj kot v letu
2017. V letu 2018 nista bili izrečeni kazni razporeditve na drugo delo in omejitve sprejemanja
pošiljk. V istem letu so se iz naših zavodov zgodili kar trije pobegi, pred tem štiri leta pobegov
ni bilo. Prisilna sredstva so bila uporabljena 120-krat, največkrat zaradi odklonitve ukaza in
preprečitve konflikta, sledijo razlogi preprečevanja napadov, uničevanja lastnine, preprečitve
samopoškodbe in preprečitve pobega.184
Komisija CPT je ob svojem zadnjem obisku slovenskih zavodov leta 2017 izrazila pozitivno
mnenje glede korektnega odnosa paznikov do obsojencev. Sistem izvrševanja disciplinskih
kazni je bil zadovoljiv, zavodi morajo poskrbeti le, da vse obsojence, ki jih namestijo v samico,
takoj po tem pregleda zdravstveni delavec. Posebni prostori oz. ''medicinke'' so v zadovoljivem
stanju, CPT pa priporoča, naj vanje namestijo zvonec za nujne primere. Posebna oblačila, ki jih
obsojenci dobijo, ko so nameščeni v ''medicinko,'' naj bi bila nujna le v primerih, ko obstaja
sum samopoškodbe in ne avtomatično, ko je obsojenec nameščen v ''medicinko'', kot je to
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praksa sedaj.185 Varuh človekovih pravic je v svojem letnem poročilu poudaril, »da je treba
zaprtim osebam, zoper katere so pravosodni policisti morda uporabili prisilna sredstva, vedno
dati možnost, da podajo svojo izjavo o videnju postopka in okoliščinah uporabe prisilnih
sredstev.« Prav tako morajo biti zavodi pozorni, da dogodke, ukrepe in opravljene pogovore
ustrezno evidentirajo z uradnimi zaznamki.186

10.3. Angleški sistem
10.3.1. Zakonodaja
Angleška Zaporska pravila velevajo, naj se red in disciplina v zavodih odločno vzdržujeta,
vendar ne z več omejitvami, kot je nujno potrebno za varno in urejeno življenje obsojencev.
Pazniki naj na obsojence vplivajo predvsem s pozitivnim odnosom, da dosežejo prostovoljno
sodelovanje obsojencev. Obsojence se obravnava na način, da se spodbuja njihovo
samospoštovanje in občutek osebne odgovornosti.187
Disciplinski prestopki so opredeljeni v 51. členu Zaporskih pravil. Disciplinska kazen se mora
obsojencu izreči čimprej ter najkasneje v 48 urah od storitve disciplinskega prestopka, razen v
izjemnih primerih. Vsak sum disciplinskega prestopka mora preiskati upravnik zapora. Med
postopkom mora biti obsojenec informiran o vsem, kar se mu očita, ter imeti pravico do
zagovora. Če se ugotovi, da je obsojenec storil disciplinski prestopek, lahko upravnik zapora
izreče eno ali več od naslednjih kazni: opomin, odvzem ugodnosti za največ 42 dni, prepoved
druženja z obsojenci, odbitek od zaslužka za največ 84 dni, oddaja v samico za največ 14 dni,
do 42 dodatnih dni zaporne kazni ter odvzem dovoljenih predmetov. V primeru oddaje v samico
mora zdravnik upravnika zapora obvestiti, ali obstajajo zdravstveni razlogi, zaradi katerih
obsojenec ne bi smel biti oddan v samico. Disciplinska kazen (razen opomina) se lahko odloži
za obdobje do šestih mesecev.188
PSI 05/2018 natančneje opredeljuje pravila glede disciplinskih postopkov v zaporih. Eno izmed
pomembnejših pravil v omenjenem PSI-ju je, da mora biti uporaba pooblastil v ustanovah
sorazmerna, zakonita in pravična. Zapor naj bo varen, urejen in dostojen, obsojenci pa morajo
185
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sprejeti posledice svojega vedenja.189 V primerih, ko pride do hujšega prestopka, je treba
nemudoma stopiti v stik s policijo. V Protokolu o ustrezni obravnavi kaznivih dejanj v zaporih
(The Appropriate Handling of Crimes in Prisons Protocol)190 je določeno, katera dejanja je treba
posredovati policiji.
Zakon o varnosti v zaporu (Prison Security Act 1992) upor obsojencev obravnava kot kaznivo
dejanje, za katerega naj bo zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do 10 let.191 Zaporski akt
prav tako kot kaznivo dejanje opredeljuje pomoč zaporniku pri pobegu, pomoč pri vnašanju
alkoholnih pijač in tobaka ter ostalih nedovoljenih stvari.192
10.3.2. Razmere v zaporih
Glede na letno poročilo glavnega inšpektorja za zapore iz leta 2018/19 je število disciplinskih
postopkov še naprej naraščalo – mnogi so bili odgovor na neprimerno vedenje in uporabo
prepovedanih drog. Večina kazni je bila pravičnih in pravilno izvedenih, čeprav bi v nekaterih
primerih zapori lahko manjše prestopke učinkoviteje obravnavali z uporabo IEP sheme. Ena od
dobrih praks se je izkazala v zaporu, kjer so obsojencem, ki so bili prvič v disciplinskem
postopku zaradi uporabe drog, kazen odložili in jih napotili na zdravljenje odvisnosti od drog.
Dokumentacija o uporabi sile je bila pomanjkljiva ali pa obrazci sploh niso bili izpolnjeni.
Težave so bile tudi v tem, da so bile fizične razmere v samicah zelo slabe, obsojenci niso imeli
možnosti tuširanja ali klica svoji družini, v samicah so bili zaprti skoraj 24 ur na dan. Kljub
temu so pazniki načeloma imeli dober odnos do obsojencev, ki so bili zaprti v samicah, posebej
so se ukvarjali z zahtevnejšimi obsojenci. V enem od zaporov je zdravstveni delavec s področja
duševnega zdravja vsak dan obiskal zaprte v samicah, kar se je izkazalo za zelo pozitivno.193
Statistika disciplinskih prestopkov v angleških zaporih je za obdobje od julija do septembra
2019 naslednja: disciplinskih postopkov je bilo 52.561, v 4.585 primerih so bili kot kazen
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določeni dodatni dnevi v zaporu. Približno ena tretjina vseh postopkov je bila uvedena zaradi
nespoštovanja pravil, sledijo jim postopki zaradi uporabe prepovedanih drog.194
Evropsko sodišče za človekove pravice je v zadevi Ezeh in Conners proti Združenemu
Kraljestvu odločalo glede pravice do pravnega zastopnika v disciplinskih postopkih in odločilo,
da mora biti pravica do poštenega sojenja (6. člen EKČP) dana obsojencem, ki jim zaradi
disciplinskih prestopkov grozijo dodatni dnevi zaporne kazni. Obsojenci so upravičeni do
pravnega zastopnika na disciplinskih obravnavah pred neodvisnimi odločevalci.195

10.4. Ugotovitve
Dejanja obsojencev, ki se kvalificirajo kot disciplinski prestopek, so v obeh sistemih določena
podobno. Vendar pa angleški sistem kot disciplinske prestopke obravnava tudi nekatera dejanja,
ki se pri nas ne obravnavajo tako (kršitev pogojev začasnega odpusta, posedovanje
nedovoljenih predmetov in izostanek z dela oz. nevestno delo). Kazni, ki se lahko izrečejo v
disciplinskem postopku v Angliji, se od naših nekoliko razlikujejo. Odvzem ugodnosti sicer
poznamo tudi v našem sistemu, vendar se tega (razen omejitve sprejemanja pošiljk) ne izreka
kot kazen v disciplinskem postopku. Prav tako obsojencev ne kaznujejo s prepovedjo druženja
in odvzemom dovoljenih predmetov. Odbitek od zaslužka ter do 42 dodatnih dni zaporne kazni
sta zelo strogi kazni, ki ju v našem sistemu ne poznamo. Kazen odbitka od zaslužka, (ki jo,
predvidevam, izrečejo obsojencem, ki so storili prestopek v zvezi z delom,) bi lahko primerjali
s kaznijo razporeditve na drugo delo. Ta lahko sicer zaradi druge narave dela obsojencu prav
tako prinese nižji zaslužek, vendar pa sam odbitek od plačila v našem sistemu ni možen. V
primeru nevestnega dela se lahko plačilo obsojencu zniža le z znižanjem nagrade za delovno
uspešnost. Najstrožja disciplinska kazen v angleškem sistemu je kazen dodatnih dni zaporne
kazni. Takšna kazen bi bila v našem sistemu celo nezakonita, 2. člen Zakona o kazenskem
postopku namreč pravi, da lahko kazensko sankcijo storilcu kaznivega dejanja izreče le z
zakonom ustanovljeno sodišče v postopku, ki se uvede po tem zakonu.196 Komisija, ki odloča
v disciplinskem postopku, torej nima pristojnosti obsojencu izreči dodatne zaporne kazni.
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Kazen dodatnih dni zaporne kazni je morda pretirana, vsekakor pa je dobra motivacija
obsojencem, da se držijo zaporskih pravil.

11. Odpust ter pogojni in predčasni odpust
11.1. Uvod
Glede na namen kaznovanja storilcev poznamo več teorij, ki zastopajo različne cilje. V
današnjem času je v ospredju preventivna mešana teorija, ki zagovarja tako specialno kot
generalno prevencijo, ki pa sta različno zastopani v različnih fazah kaznovanja. Pri izvrševanju
kazni, torej v našem primeru v času prestajanja zaporne kazni, naj bi bila v ospredju specialna
prevencija v smislu resocializacije.197 S tem namenom se takoj ob nastopu kazni z obsojenci
začne individualna in skupinska obravnava, ki obsojence spodbuja k razvijanju življenjskih in
socialnih veščin, da se po prestani kazni zapora lažje vključijo v družbo.198
Pogojni odpust predstavlja prehod iz zaporskega življenja na svobodo, s čimer se (predvsem pri
nadzorovanem pogojnem odpustu) zagotovi tudi varnost družbe in zmanjša možnost
povratništva. Višje sodišče je v odločbi z dne 18.02.2015199 pogojni odpust opredelilo kot
»spremembo izrečene kazni zapora po njeni delni izvršitvi …, če je mogoče utemeljeno
pričakovati, da obsojenec na prostosti ne bo ponovil kaznivega dejanja …« Predčasni odpust
pa je za razliko od tega »obsojenčeva ugodnost (ne korist), s katero ga sme upravnik zavoda
nagraditi za njegovo ustrezno obnašanje in delo med prestajanjem kazni zapora.«

11.2. Slovenski sistem
11.2.1. Zakonodaja
Izvrševanje kazni zapora naj se organizira tako, da se obsojencu nudi programe in aktivnosti za
izboljšanje kakovosti življenja in večjo socialno vključenost po prestani kazni. Obsojenec naj
aktivno sodeluje pri pripravi in izvajanju osebnega načrta. Obsojenci se lahko šest mesecev
pred odpustom vključijo v programe aktivnega iskanja zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje
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in sklenejo delovno razmerje z delodajalcem. Zavodi morajo skrbeti za izobraževanje in
poklicno usposabljanje obsojencev. Obsojenca se odpusti iz zavoda tisti dan, ko se mu izteče
kazen. Ob odpustu ima obsojenec pravico do brezplačne vozovnice do kraja, kjer bo bival, in v
primeru, da ob odpustu brez svoje krivde nima sredstev, tudi do potrebne obleke in obutve.200
O pogojnem odpustu obsojencev odloča komisija za pogojni odpust. Komisija zaseda najmanj
trikrat letno.201 Obsojenec, ki je prestal polovico kazni zapora, je lahko odpuščen s prestajanja
kazni s pogojem, da do poteka časa, za katerega je izrečena kazen, ne stori novega kaznivega
dejanja.202 Komisija lahko ob pogojnem odpustu obsojencu dodeli varstveno nadzorstvo, ki ga
izvaja svetovalec probacijske enote.203 Varstveno nadzorstvo se izvaja v skladu z Zakonom o
probaciji.204 Sodišče pogojni odpust lahko prekliče.205
Direktor zavoda lahko na podlagi mnenja strokovnih delavcev predčasno odpusti obsojenca, ki
se ustrezno obnaša, si prizadeva pri delu in se aktivno udeležuje drugih koristnih dejavnosti.
Pogoj za predčasni odpust sta prestani najmanj dve tretjini kazni ter največ trije meseci pred
iztekom kazni.206 Instituta, ki poleg pogojnega odpusta in predčasnega odpusta ''de facto''
skrajšata kazensko sankcijo, sta tudi amnestija in pomilostitev.207
11.2.2. Razmere v zaporih
Strokovni delavci v zavodih že v sprejemnem obdobju v okviru ocene potreb in tveganj in
priprave osebnega načrta izdelajo načrt socialnega vključevanja po odpustu. Obravnava
obsojencev je prilagojena posameznikovim potrebam in obsega: razreševanje aktualne socialne
problematike, razbremenilne razgovore, socialno svetovanje po načrtu in dogovoru,
razreševanje socialne problematike v domačem okolju in delo z družino, pomoč pri
zaposlovanju med prestajanjem kazni in ob odpustu, zagotavljanje materialne varnosti
obsojenca med prestajanjem kazni in ob odpustu, reševanje nastanitvene problematike,
ugotavljanje zmožnosti za delo in invalidnost ipd. Zavodi so v letu 2018 sodelovali s centri za
socialno

delo,

delovnimi

organizacijami,
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zavodi

za

zaposlovanje,

humanitarnimi

organizacijami ter izobraževalnimi ustanovami. V letu 2018 se je 26 % obsojencev ali
mladoletnikov šest mesecev pred odpustom prijavilo v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu
za zaposlovanje in se vključilo v programe aktivnega iskanja zaposlitve. Obsojencem zaposlitev
po prestani kazni otežujejo predvsem prenapolnjenost trga delovne sile, nižja izobrazbena raven
obsojencev ter predvsem želja delodajalcev po zanesljivejših in z delovnimi navadami
opremljenih delavcih. Po odpustu si je v letu 2018 zaposlitev uredilo približno 25 % obsojencev,
največji delež je bil razumljivo pri obsojencih iz odprtih oddelkov. Večina obsojencev
(približno 75 %) se je po prestani kazni vrnila domov, ostali so si nastanitev urejali na novo. 55
% odpuščenih obsojencev je bilo ob odpustu napotenih na CSD, kjer so si urejali denarno
socialno pomoč.208
V letu 2018 je imelo med vsemi zaprtimi osebami, ki jih je bilo 3501, 379 težave zaradi alkohola
(kar je 10,8 %), 977 pa težave zaradi uživanja drog (kar je 27,9 %). Od tega se jih je v programe
obravnave odvisnosti od alkohola vključilo 50 %, v programe obravnave odvisnosti od drog pa
približno 85 %.209
Eden izmed najpomembnejših dejavnikov resocializacije zaprtih oseb je tudi izobraževanje.
URSIKS je v letu 2016 pričel z izvajanjem evropskega projekta »Razvoj delovnih kompetenc
zaprtih oseb«, v okviru katerega se v zavodih izvajajo različni programi s ciljem, da se zaprte
osebe usposobi za življenje na prostosti. Izvajajo se izobraževalni programi, usposabljanja za
delo in delovne terapije. Projekt se bo končal konec leta 2020, vanj pa so vključeni vsi zavodi.
Izobraževalni programi se izvajajo le v ZPKZ Dob in ZPMZKZ Celje, izobraževanje pa je za
zaprte osebe v okviru tega programa brezplačno.210 V nekaterih zavodih poleg formalnih
izobraževalnih programov nudijo tudi neformalne oblike izobraževanj, npr. tečaj računalništva,
tujih jezikov, slovenskega jezika, slikarski tečaj idr.211
V letu 2018 je bilo iz naših zavodov odpuščenih 1357 obsojencev, od tega je bilo pogojno
odpuščenih 205 obsojencev, kar je približno 15 % vseh odpuščenih oseb, predčasno pa je bilo
odpuščenih 343 obsojencev, kar je približno 25 % vseh odpuščenih. Pomiloščen ni bil noben
obsojenec.212
208
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V sodbi upravnega sodišča z dne 18.01.2012213 je sodišče sklenilo, da »zdravstveno stanje
obsojenca ni okoliščina, ki bi omogočala pogojni odpust, saj je osebam, ki prestajajo kazen
zapora, zdravstvena oskrba zagotovljena.« Da »pogojni odpust ni pravica temveč privilegij, ki
ga je deležen le tisti obsojenec, pri katerem je utemeljeno pričakovati, da kaznivih dejanj ne bo
več ponavljal«, pa je sodišče poudarilo v sodbi z dne 30.08.2017.214
Po vsej Evropi (in tudi drugod po svetu) se trenutno (od februarja 2020 dalje) soočamo z izredno
situacijo zaradi izbruha novega koronavirusa, ki povzroča hitro prenosljivo bolezen COVID-19
z visoko smrtnostjo okuženih. Z namenom zajezitve virusa in zagotavljanja varnosti zaprtih
oseb je državni zbor RS dne 20.03.2020 sprejel ZZUSUDJZ,215 v katerem je sprejel tudi
določene ukrepe v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij, in sicer prekinitev postopkov v zvezi
s pozivom obsojenca na prestajanje kazni, možnost premestitve obsojenca, prekinitve kazni ter
predčasnega odpusta. Na podlagi tega zakona je bilo po poročanju URSIKS iz zaporov
predčasno odpuščenih 52 obsojencev, 114 pa so prekinili kazen po uradni dolžnosti po tem, ko
je bil opravljen varnostni pregled. Prav tako so bili v zaporih začasno prepovedani vsi obiski.216

11.3. Angleški sistem
11.3.1. Zakonodaja
Vse od začetka prestajanja zaporne kazni se mora v sodelovanju z ustrezno organizacijo
načrtovati prihodnost obsojenca in pomoč, ki mu jo bodo nudili ob in po odpustu. V zaporih
naj se po skupinah izvaja izobraževanje, poleg tega pa naj bo, v skladu z navodili ministrstva,
omogočeno tudi šolanje na daljavo, zasebno izobraževanje in rekreacija. V primeru, da je
obsojenec šoloobvezen, se mu mora omogočiti šolanje vsaj 15 ur na teden. Vsak zapor mora
imeti knjižnico, obsojenci pa morajo imeti možnost izposoje knjig.217 Obsojencu se morajo ob
odpustu zagotoviti primerna oblačila, če je to potrebno.218
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V letu 2014 je vlada predstavila strategijo za prenovitev sistema rehabilitacije, katere cilj je bil
znižanje stopnje povratništva. V okviru te strategije je bila ustanovljena nova nacionalna
probacijska služba in 21 lokalnih služb za rehabilitacijo. Program preoblikovanja rehabilitacije
je uvedel nov sistem, poimenovan ''Skozi zaporska vrata'' (''Through the Gate''). Lokalne službe
za rehabilitacijo naj bi preko tega sistema pomagale obsojencem obdržati oz. najti novo
namestitev, zagotoviti finančno pomoč ter jih spodbujale pri vključitvi v izobraževanje,
usposabljanje in zaposlovanje. Cilj programa ''Skozi vrata'' je bil zagotoviti čim bolj nemoten
prehod iz zapora v skupnost. Zaporski sistem je bil ponovno reorganiziran novembra 2014, ko
so 89 zaporov od 120 določili kot ''resocializacijske zapore'' (''resettlement prisons''). Cilj je bil,
da se 80 % obsojencev vsaj 3 mesece pred odpustom premesti v zapor, ki je najbližje
obsojenčevemu domu. Zaporsko osebje ob sprejemu oceni potrebe vsakega obsojenca, službe
za rehabilitacijo pa ob nastopu kazni ter 12 tednov pred odpustom poskrbijo, da je zadoščeno
vsem potrebam obsojenca v zvezi z resocializacijo.219 Na rehabilitacijo obsojencev se nanaša
PSI 04/2015.220
Šesto poglavje 12. dela Zakona o kazenskem pravosodju iz leta 2003 (The Criminal Justice Act
2003) se nanaša na odpust, pogojni odpust, nadzor in preklic pogojnega odpusta. Sodnik ima
možnost, da že med izrekom kazni ministrstvu predlaga pogoje, pod katerimi bo obsojenec
lahko pogojno odpuščen. V skladu s tem zakonom se ustanovi komisija za pogojni odpust
(Parole Board). Zakon pravi, da je dolžnost ministra, da pogojno odpusti obsojenca z ''določeno
kaznijo'' (''determinate sentence''), ko je ta prestal polovico svoje zaporne kazni. Preostanek
kazni mora obsojenec odslužiti pod nadzorom. Zakon o pravni pomoči, obsodbi in kaznovanju
storilcev kaznivih dejanj iz leta 2012 je uvedel ''podaljšano določeno kazen'' (''Extended
Determinate Sentence'') za storilce kaznivih dejanj, ki so nevarni okolici, ki je nadomestila
''kazen za zaščito javnosti'' (''Sentences for Public Protection''). Sodišče izreče podaljšano
določeno kazen storilcem določenih spolnih ali nasilnih kaznivih dejanj, ki predstavljajo
tveganje družbi zaradi ponovitvene nevarnosti. Obsojence s tako kaznijo lahko komisija za
pogojni odpust pogojno odpusti po prestanih dveh tretjinah kazni. Ko sodišče dosodi podaljšano
določeno kazen, poleg trajanja zaporne kazni določi tudi trajanje ''podaljšanja kazni'', ki pomeni
219
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dodatno obdobje na pogojnem odpustu. To dodatno obdobje lahko traja od 1 do 5 oz. 8 let.
Zakon o kazenskem pravosodju in sodiščih iz leta 2015 (The Criminal Justice and Courts Act
2015) je na novo vpeljal ''kazen za storilce, ki zahtevajo posebno skrb'' (''Sentence for Offenders
of Particular Concern''), ki se avtomatično dodeli storilcem, obsojenim za določena spolna ali
teroristična kazniva dejanja, ki ne izpolnjujejo pogojev za dosmrtno zaporno kazen ali
podaljšano določeno kazen. Obsojence s to kaznijo komisija za pogojni odpust lahko pogojno
odpusti po prestani polovici kazni, zaporni kazni pa sledi še dodatnih 12 mesecev pogojne
kazni. Storilec kaznivega dejanja je lahko obsojen tudi na ''nedoločeno kazen'' (''indeterminate
sentence''), kamor spada tudi kazen dosmrtnega zapora. Takrat ima obsojenec možnost
pogojnega odpusta po prestani minimalni kazni, ki jo določi sodnik. O tem odloča komisija za
pogojni odpust. Če obsojenec ne izpolnjuje pogojev odpusta, se mu le-ta lahko prekliče in ga
vpokličejo nazaj v zapor. Angleški sistem dovoljuje obsojencu, ki mu je bil pogojni odpust
preklican, da je po 28 dneh avtomatično zopet pogojno odpuščen. Določene kategorije
obsojencev do avtomatičnega odpusta niso upravičene. V tem primeru mora obsojenec v zaporu
ostati do izteka svoje zaporne kazni oziroma o njegovem ponovnem pogojnem odpustu odloča
komisija za pogojni odpust.221 Ministrstvo za pravosodje je konec leta 2019 izdalo
memorandum, v katerem predlaga, da se za določene storilce spolnih in nasilnih kaznivih
dejanj, za katere je najvišja možna kazen dosmrtni zapor, in ki so bili obsojeni na 7 ali več let
zaporne kazni, prag za avtomatičen pogojni odpust iz ene polovice prestane kazni dvigne na
dve tretjini.222
Splošni pogoji, ki veljajo za vse pogojno odpuščene obsojence, in dodatni pogoji, ki jih po
potrebi nadzornik doda ob odpustu, so našteti v PSI 12/2015. Splošni pogoji so naslednji:
vzorno vedenje; prepoved storitve kaznivega dejanja; stik z nadzornikom pogojnega odpusta;
prebivanje na določenem naslovu idr.223 Obvezne zahteve in smernice za osebje, ki je vključeno
v postopek pogojnih kazni, so določene v Pravilih splošne pogojne kazni (Generic Parole
Process Policy Framework).224
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Obsojenec lahko zaprosi za ''odpust iz sočutnih razlogov'' (''release on compassionate
grounds''),225 neke vrste pogojni odpust je tudi sistem hišnega pripora (Home Detention
Curfew).226 Možnost predčasnega odpusta zaradi ustreznega vedenja v Angliji ne obstaja,
nasprotno pa si z disciplinskimi prestopki obsojenec lahko ''prisluži'' do 42 dodatnih dni zaporne
kazni. Podobno, kot imamo v našem sistemu institut pomilostitve, tudi v Angliji poznajo
''kraljevsko pooblastilo usmiljenja'' (''Royal prerogative of mercy'').227
11.3.2. Razmere v zaporih
V zavodih po Angliji so na voljo resocializacijske skupine (''resettlement teams''), ki
obsojencem nudijo svetovanje ter organizirajo aktivnosti in tečaje, ki olajšajo prehod iz
zaporskega v svobodno življenje. Svetovanje in podporo prav tako nudijo dobrodelne in verske
organizacije, vendar njihova pokritost žal ni zadostna.228 V večini zavodov so obsojencem na
voljo tečaji za pridobivanje različnih znanj, npr. učenje branja in pisanja, uporaba računalnikov,
osnovna matematika, lesarstvo, inženiring in vrtnarjenje. Z večino tečajev si obsojenci lahko
pridobijo kvalifikacije, ki jih upoštevajo delodajalci zunaj zapora.229 Glede na poročilo
inšpektorata za zapore so se rezultati zaporskih aktivnosti in izobraževanja v preteklem letu
poslabšali, in sicer so bili zadovoljivi le v eni tretjini zaporov.230 Prav tako je inšpekcija, ki je v
letu 2017 obiskala devet zaporov, kjer izvajajo program ''Skozi vrata'', ugotovila, da namen
programa, ki je obsojencu pomagati pri vključitvi v družbo, sicer ni bil dosežen v celoti, vendar
je nacionalna probacijska služba ali lokalna služba za rehabilitacijo še 12 mesecev po odpustu
nadzorovala bivše obsojence.231
Glede na poročilo inšpektorata za zapore je bilo v letu 2018/19 17 % moških obsojencev
odvisnih od alkohola, ko je nastopilo kazen zapora, od teh se jih je 58 % zdravilo v programih
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odvajanja od alkohola. 28 % obsojencev je bilo ob nastopu kazni odvisnih od prepovedanih
drog, 15 % vprašanih pa je postalo odvisnih od drog med prestajanjem kazni. 49 % odvisnih se
je zdravilo v programih za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 48 % vprašanih je
dejalo, da se v zaporu zelo lahko pride do drog, 28 % pa jih je menilo, da je tudi alkohol lahko
dostopen.232
Najpomembnejši organizaciji, ki nudita podporo odpuščenim obsojencem, sta Nacro, ki nudi
pomoč pri izobraževanju, nastanitvi, odvajanju od drog ter preprečevanju povratništva,233 in
Prison Reform Trust (Sklad za reformo zaporov), ki nudi nasvete in informacije zaprtim
osebam, njihovim družinam, osebju v zaporih, javnosti …, organizira predavanja in izvaja
raziskave glede življenja v zaporih.234
Obsojenci ob odpustu dobijo denar za potne stroške do doma. Poleg tega dobijo denarno pomoč,
ki zadostuje za plačilo stroškov v prvem tednu po odpustu. Ob odpustu obsojencem vrnejo
oblačila, v katerih so bili sprejeti v zapor. Če ta niso ustrezna, lahko obsojenec v zavodu zaprosi
za nova oblačila ali pa zaprosi za pomoč iz sistema socialne pomoči.235
Na dan 31. december 2019 je bilo v Angliji 72.353 obsojencev, od tega 5.669 obsojencev s
''podaljšano določeno kaznijo'', kar je 7.8 % vseh obsojenih in 9.194 obsojencev z ''nedoločeno
kaznijo'' (''kazen za zaščito javnosti'' in kazen dosmrtnega zapora), kar je 12.7 % vseh obsojenih.
15.699 obsojencev je bilo odpuščenih iz zapora med julijem in septembrom 2019. V tem
obdobju je bilo s pogojnega odpusta nazaj v zapor vpoklicanih 7.015 obsojencev, od tega kar
40 % zaradi novih kaznivih dejanj, v 70 % pa je bil eden izmed razlogov tudi nespoštovanje
pogojev odpusta.236
Leta 2002 je angleško vrhovno sodišče (The House of Lords) v zadevi Kraljica (na pobudo
Andersona) proti Ministru za notranje zadeve poudarilo, da imajo vsi obsojeni na dosmrtni
zapor ob poteku minimalnega obdobja pravico do presoje o pogojnem odpustu.237
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V Angliji je prav tako prišlo do določenih ukrepov v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij
zaradi novega koronavirusa. 4. aprila 2020 so na vladni spletni strani razglasili, da bodo vsem
nenevarnim obsojencem, ki jim do izteka kazni manjkata dva meseca ali manj, začasno prekinili
kazen in bodo lahko preostanek kazni prestali doma, opremljeni z elektronsko zapestnico, v
kolikor ne bodo storili novih kaznivih dejanj ali prekršili pogojev. Prav tako so pospešili sodne
postopke, z namenom, da se zmanjša število ljudi v priporu. Obiski zaporov so prepovedani,
odpovedana je bila tudi večina aktivnosti in delavnic po zaporih, zapori pa stremijo k temu, da
čim več obsojencev v sobah biva samih.238 V okviru teh ukrepov je bilo v Angliji in Walesu
odpuščenih okoli 4000 nenevarnih obsojencev.239

11.4. Ugotovitve
Sistem pogojnega odpusta je v Angliji usmerjen predvsem k lažjemu prehodu obsojenca v
družbo s tem, ko preostali čas kazni preživi pod nadzorom in se je prisiljen držati pogojev
odpusta. Ta sistem bi lahko primerjali z institutom pogojnega odpusta pod varstvenim
nadzorstvom pri nas, ko obsojenca prav tako nadzira probacijska enota. ''Običajen'' pogojni
odpust v našem sistemu namreč ne določa nadzorstva nad pogojno odpuščenim, obsojenec je
omejen le s pogojem, da do poteka časa, za katerega je izrečena kazen, ne stori novega
kaznivega dejanja, lahko pa mu komisija naloži določene naloge. Sistema se razlikujeta tudi v
obligatornosti pogojnega odpusta. Medtem ko je v Angliji za nekatere obsojence pogojni odpust
obligatoren in so s prestajanja zaporne kazni po določenem času odpuščeni avtomatično, v
Sloveniji zagovarjamo fakultativni pogojni odpust, kar pomeni, da o vsaki prošnji za pogojni
odpust odloča komisija. Glavni namen pogojnega odpusta naj bi bil lažja vključitev obsojenca
v družbo, ''de facto'' pa je njegova prednost tudi v zniževanju prenapolnjenosti zaporov.
Prednost sistema obligatornega odpusta je v tem, da vsem obsojencem po določenem času
pripada pogojni odpust, kar se sklada z načelom enakosti pred zakonom, s tem pa se uresničuje
tudi načelo ekonomičnosti, saj zasedanja komisije niso potrebna. Res je, da obligatoren pogojni
odpust zagotavlja enakost obsojencev pred zakonom, vendar je po drugi strani ravno to lahko
tudi njegova šibka točka. Način obnašanja, dela, odnosa, angažiranosti itd. se med obsojenci v
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zaporu običajno močno razlikuje; nekateri že od začetka prestajanja kazni stremijo k izboljšanju
svojega načina življenja, medtem ko drugi zavračajo pomoč zaporskih delavcev pri
resocializaciji, kaznivega dejanja ne obžalujejo in ne kažejo osebnega napredka. Kar je najbolj
pomembno, pa po prestani polovici zaporne kazni za vse obsojence še ni mogoče dati
zagotovila, da kaznivega dejanja ne bodo ponovili. Zaradi tega z vidika varnosti družbe vidim
prednost v fakultativnem pogojnem odpustu, kjer komisija preuči primer vsakega posameznega
obsojenca in tako odpusti le tiste, ki so pripravljeni na življenje v skupnosti in le-te ne bodo
ogrožali. Obligatorni pogojni odpust pa ima po drugi strani pomembno funkcijo pri
zmanjševanju števila zaprtih oseb, s čimer se učinkovito rešuje problem prenatrpanosti zaporov.

12.

Zaključek

Irski pisatelj in dramatik Oscar Wilde, ki je dve leti svojega življenja preživel v angleškem
zaporu, je svoja občutja o tem strnil v Baladi o Readinški ječi. 240 Med drugim je zapisal: »Ne
vem, ali so zakoni pravilni ali napačni, vse kar vemo tisti, ki živimo v zaporu, je to, da je zid
močan, in da se vsak dan zdi kot leto – leto, katerega dnevi so dolgi.« Nekdo, ki nikoli ni bil
zaprt, si težko predstavlja življenje za zapahi. Zaprte osebe imajo resda na voljo brezplačne
obroke, oblačila, zdravstveno varstvo, telovadnico, lahko opravljajo delo itd., odvzeta pa jim je
ena temeljnih človekovih pravic, to je pravica do svobode. Tak način odvzema prostosti je sicer
skladen z ustavo in nastopi kot posledica kaznivih dejanj obsojenca. Zakonit odvzem
posameznikove svobode pa ne sme posegati v ostale osebnostne pravice obsojencev, kar je v
praksi zaradi posebnega zaporskega režima težje izvedljivo. Zato je še posebej pomembno, da
zavod obsojencem omogoča sprejemljive pogoje za bivanje, možnost stikov, primerno
zdravstveno oskrbo in jim nudi pedagoške, psihološke in druge delavnice ter obravnave, športne
aktivnosti, izobraževanja in podobno. Zaprte osebe morajo vedno imeti na voljo tudi ustrezna
pravna sredstva, s katerimi lahko svoje pravice uveljavljajo. Zavodi za prestajanje kazni zapora
v Sloveniji in Angliji na splošno obsojencem nudijo zadovoljivo oskrbo, sledijo tudi
mednarodnim smernicam za ravnanje z zaporniki.
Ena večjih težav, s katero se spopadata oba sistema, je prenatrpanost zaporov. V mnogo
primerih se zaporna kazen izvaja v starih stavbah, ki niso bile grajene za zapore, zaradi česar te
stavbe niso optimalne za zadrževanje obsojencev, tako kar se tiče prostorske razporeditve, kot
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tudi zagotavljanja potrebnih pogojev za bivanje. Problem prezasedenosti zaporov bi lahko
reševali na več načinov. Prva možnost bi bila, da se manj ljudi obsodi na nepogojno zaporno
kazen, in sicer na način, da bi v primerih, ko storilec ni nevaren družbi in torej ni nujno potrebna
njegova inkapacitacija, zaporno kazen nadomestili s pogojno obsodbo, z denarno kaznijo, s
hišnim zaporom, zaporom ob koncu tedna ali delom v splošno korist. V glavno kazen bi lahko
preoblikovali kazen odvzema motornega vozila, prav tako bi se lahko v glavno kazen
preoblikovali varnostni ukrepi. Za večino storilcev bi bila namreč bolj kot zaporna kazen
koristna kazen, ki bi reflektirala storjeno kaznivo dejanje. Za kazniva dejanja zoper varnost
javnega prometa bi tako storilca kaznovali s prepovedjo vožnje motornega vozila oz.
odvzemom vozniškega dovoljenja ter mu naložili obveznost opravljanja dela v splošno korist
(po možnosti v centrih za rehabilitacijo, kjer se zdravijo žrtve prometnih nesreč). Storilce
gospodarskih kaznivih dejanj, kaznivih dejanj zoper volilno pravico, zoper človekovo zdravje,
zoper delovno razmerje ipd. bi lahko kaznovali s prepovedjo opravljanja njihovega poklica za
določen čas, z denarno kaznijo, delom v splošno korist ali zaporom ob koncu tedna. Storilce, ki
so kazniva dejanja storili zaradi odvisnosti od alkohola ali drog oz. pod vplivom le teh, bi
najprej napotili na zdravljenje odvisnosti, potem pa bi presojali, ali ponovitvena nevarnost še
obstaja. Zaporna kazen bi morala biti skrajno sredstvo kaznovanja, ki se izreka le storilcem,
nevarnim družbi. Razumljivo je, da ima zagrožena zaporna kazen tudi vlogo negativne
generalne prevencije, s čimer ljudi odvrača od storitve kaznivih dejanj, vendar bi bilo treba
upoštevati dejstvo, da tako kratkotrajne kot tudi dolgotrajne zaporne kazni negativno vplivajo
na obsojenca. Druga možnost zmanjševanja prezasedenosti zaporov bi bila, da se obsojence
prej pogojno ali predčasno odpušča iz zaporov, oz. da se na ta način odpusti več obsojencev,
kot se jih sedaj. To bi rešila uvedba obligatornega pogojnega odpusta, kakor ga poznajo v
Angliji, pri čemer vidim pozitivno rešitev v uvedbi obligatornega pogojnega odpusta za storilce
točno določenih skupin kaznivih dejanj (ki npr. ne predstavljajo nevarnosti družbi) ali v tem,
da sodnik že ob izreku kazni storilcem, za katere meni, da prestajanje celotne dolžine zaporne
kazni ni ključnega pomena za njihovo resocializacijo, določi obligatoren pogojni odpust.
Vsekakor pa obligatornega pogojnega odpusta ne bi posplošila na vse obsojence, tudi ne na vse
obsojence s kratkimi kaznimi, saj se mi zdi ključnega pomena pri podeljevanju pogojnega
odpusta zagotovilo, da storilec na svobodi ne bo ogrožal drugih ljudi. Prehod obsojencev iz
zaporskega življenja na pogojni odpust bi lahko omilili z rednim varstvenim nadzorstvom ali
obveznim nošenjem elektronske zapestnice, s čimer bi tudi dodatno zavarovali družbo. Tretja
rešitev prenatrpanosti zaporov pa je povečanje zaporskih kapacitet, kar onemogoča oz. omejuje
predvsem visoka cena takega projekta. V Sloveniji so prostorsko stisko do neke mere rešili v
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ZPKZ Dob, kjer sta od leta 2011 v uporabi dva novozgrajena oddelka, ZPKZ Ljubljana in
ZPKZ Maribor se še vedno soočata s prezasedenostjo, prav tako je obnove potreben ZPKZ Ig.
V fazi izgradnje je nov zavod na Bizoviku, ki bo to težavo, upajmo, odpravil.
Naslednja težava, s katero se soočata oba sistema, je velik delež povratnikov, kar nakazuje na
to, da zapori resocializacije, ki bi morala biti glavna funkcija izvrševanja zaporne kazni, ne
opravljajo v zadostni meri. Sama bi to težavo rešila s tem, da bi kratkotrajne zaporne kazni, ki
jih je tudi največ, v čim večji možni meri nadomestila z alternativnimi sankcijami. Kratkotrajna
zaporna kazen na obsojenca namreč deluje vse prej kot resocializacijsko – oseba pride v stik z
drugimi delinkventi, izgubi zaposlitev, zapor jo stigmatizira itd. Obsojence, ki prestajajo
dolgotrajne zaporne kazni, pa bi razdelila v dve skupini, in sicer na nevarne in nenevarne. Po
mojem mnenju ima ogromno vlogo pri resocializaciji možnost obsojencev, da delajo, zato bi
nenevarnim obsojencem omogočila opravljanje dela, ne le v sklopu zavoda, temveč tudi
ohranitev njihovega rednega delovnega mesta in možnost nadaljnjega dela tam ali opravljanje
drugega primernega dela. Z rednim delom bi obsojenci v zaporskem življenju ohranili neko
pozitivno konstanto, s čimer bi se v večji meri izognili glavni slabosti dolgotrajnih zapornih
kazni. Po določenem času prestane kazni obsojenci namreč postanejo ravnodušni do dogajanja
v zaporu, osebnega napredka in nasploh do svojega življenja. S temi ukrepi bi zaporsko osebje
pridobilo dodaten čas in prostorske zmožnosti, ki bi jih namenili obravnavi nevarnejših
storilcev oziroma storilcev, ki za uspešno resocializacijo potrebujejo širšo individualno
obravnavo. Na tem mestu opazimo, da je morda prav prezasedenost zaporov eden izmed
faktorjev za neuspešno resocializacijo, saj zaporski delavci zaradi prevelikega števila
zapornikov ne morejo nuditi zadostne obravnave vsem zaprtim osebam. Tako slovenski kot tudi
angleški sistem bi morala nekoliko več pozornosti posvetiti še zagotavljanju zadostne količine
in hranljivosti obrokov, ustreznemu evidentiranju in dokumentiranju uporabe prisilnih sredstev
ter obsojencem v strožje varovanih oddelkih omogočiti nekoliko več časa, ki ga lahko preživijo
zunaj celic.
Ob koncu lahko svojo prvo hipotezo, ki se nanaša na zakonsko ureditev obravnavanega
področja, v večji meri potrdim, deloma pa zavrnem. Kar se tiče normativne ureditve
obravnavanega področja, sem namreč prišla do zaključka, da je področje izvrševanja zaporne
kazni v Sloveniji natančno urejeno tako z zakoni, kot tudi s podzakonskimi akti, še podrobneje
pa v Angliji to področje urejajo angleška zaporska navodila PSI, ki vsako temo, ki se nanaša na
izvrševanje zaporne kazni, izčrpno opisujejo v posameznih dokumentih. Pozorni pa moramo
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biti na to, da imajo za razliko od naših predpisov tako navodila PSI kot tudi Zaporska pravila
le naravo priporočil oz. smernic in nimajo zakonske moči. Takšno moč ima v Angliji le
Zaporski akt, ki pa glede izvrševanja zaporne kazni vsebuje le nekaj splošnih določb. To
podnormiranost vidim kot veliko pomanjkljivost angleškega zaporskega sistema. Ker določeni
instituti niso dovolj podrobno zakonsko urejeni, ogromna diskrecijska pravica pri odločanju o
delovanju zaporov in ravnanju z zaporniki pade na upravnike zaporov. Zaradi tega lahko hitro
pride do prikrajšanja pravic in potreb zapornikov, npr. na področjih ureditve prostorskih razmer
v sobah, časa, ki ga lahko preživijo na prostem, in določanja urnikov oz. dnevnega reda.
Svojo drugo hipotezo, ki predvideva, da zapori v Sloveniji obsojencem nudijo boljšo fizično in
socialno oskrbo kot v Angliji, lahko v pretežnem delu potrdim. Slovenski režim prestajanja
zaporne kazni obsojencem omogoča več obiskov, več časa na prostem, višji higienski standard,
kakovostnejšo prehrano in boljši način razdeljevanja obrokov, zunajzavodske ugodnosti se
vštejejo v dolžino prestajanja kazni, bolje so zasnovani tudi pogoji glede bivalnih prostorov. Na
tem mestu bi izpostavila tudi nekaj dobrih institutov in uspešnih praks, ki jih najdemo v
angleškem sistemu. Mnoge od teh bi bilo smiselno prenesti v slovenski sistem in ga tako še
nekoliko izpopolniti. Predlagam, da se poglavje o sprejemu obsojencev dopolni s konkretnimi
določbami o psihološki pomoči obsojencu v prvih dneh prestajanja kazni ter določi obvezno
psihološko pomoč za vse obsojence v sprejemnem obdobju. Tako kot to poznajo v Angliji, bi
bila zelo dobra praksa usposabljanje zaprtih oseb, ki bi ob sprejemu novih obsojencev le-tem
lahko nudile pomoč. Takšna pomoč ''zaporskih kolegov'' bi koristila novosprejetim
obsojencem, prav tako pa bi osebnostno napredovali tudi obsojenci, ki bi to pomoč nudili.
Predlagam tudi sprejem konkretnejših določil glede vloge verskih skupnosti v življenju
obsojencev; verski obredi bi se morali izvajati vsaj tedensko in za vse praznike, po želji
obsojencev tudi pogosteje. To bi lahko uspešno pripomoglo k boljši resocializaciji obsojencev.
Zelo dobrodošlo bi bilo, če bi v Sloveniji vpeljali možnost izbire med več meniji pri obrokih,
saj bi na ta način lahko vsak obsojenec vsak dan izbral meni, ki mu najbolj ustreza, s čimer bi
se izognili marsikateri pritožbi glede tega, da hrana v zaporu ni ustrezna. Posrečena možnost,
kar se tiče ohranjanja stikov obsojencev z zunanjim svetom v Angliji, se mi zdi sistem
komuniciranja preko e-pošte. Tak način komunikacije je ne samo hitrejši, temveč tudi precej
cenejši. Predlagam, da se v slovenskih zavodih uvede možnost, da svojci pisma v zapore lahko
pošiljajo v obliki e-pošte, zaposleni pa jih natisnejo in izročijo zapornikom. Pri tem je
pomembno, da se za to opcijo postavi razumen cenik, kjer svojci plačajo realne stroške tiska
takega sporočila, da se ne bi ponovila praksa prekomernega zaračunavanja, kot je ta pri
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telefonskih klicih. Cene klicev v zaporih bi bilo treba izenačiti z rednimi cenami, kar bi se
moralo tudi zakonsko opredeliti. Eno izmed šibkih točk v našem sistemu vidim tudi v
nezmožnosti zagotavljanja dela vsem obsojencem, ki ga želijo opravljati, kar bi se v veliki meri
rešilo z okrepitvijo vrst pravosodnih policistov, morda pa bi zavodi lahko v okviru zavoda ali
JGZ razpisali še nekaj dodatnih delovnih mest oz. razširili proizvodnjo. Zagotavljanje dela
obsojencem je namreč pomemben korak k resocializaciji le-teh.
Tretjo hipotezo, ki pravi, da je za obsojence tudi po prestani kazni bolje poskrbljeno v Sloveniji,
pa zavračam. V Sloveniji namreč ne poznamo nadzora oz. pomoči obsojencem po odpustu, prav
tako se nadzora ne izvaja nad pogojno odpuščenimi (razen v primeru pogojnega odpusta z
varstvenim nadzorstvom), medtem ko v Angliji nacionalna probacijska služba ali lokalna
služba za rehabilitacijo glede na ponovitveno nevarnost in grožnjo družbi, ki jo predstavlja
obsojenec, še 12 mesecev po odpustu nadzoruje bivše obsojence, prav tako so redno
nadzorovani vsi pogojno odpuščeni obsojenci. Pomoč in podporo odpuščenim obsojencem
nudijo tudi različne organizacije, ustanovljene prav s tem namenom. Omenjeni nadzor in pomoč
po odpustu se mi zdita smiselna, saj se s tem na nek način usmerja odpuščene obsojence ter
zaščiti družbo, zato predlagam, da ju uvedemo tudi v našem sistemu.
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